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hitelezéssel foglalkozó Morgan Zrt. 
a csapat bővülése miatt döntött a költö-
zés mellett. Egy régi bérház 20 éve üresen 
álló irodájában látták meg a lehetőséget 
egy olyan új tér kialakítására, amely min-
den szempontból az ő ízlésüket és igényeiket 
tükrözi. Bár a rég nem használt iroda alapos 
átalakításra szorult, akadtak olyan részle-
tek, amelyektől a tervező és a tulajdonosok 
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EGY ELHAGYATOTT 
IRODA ÚJ ÉLETE

sem szerettek volna megválni. Ilyen volt az 
átrium is, melynek pillérei a tér karakte-
res elemei maradtak, csak egy letisztultabb 
verzióban, a régi díszítő motívumok, stukkók 
nélkül. Fiatal és lendületes csapat irodájáról 
van szó, így mindenütt a friss és világos szí-
nek dominálnak, mint a kék és a zöld árnya-
latai. Ezek köszönnek vissza az egyedi ter-
vezésű, háromszögekből álló falburkolaton, 

a kényelmes bútorokon és kiegészítőkön is. 
Laszli Adrienn belsőépítész számára rend-
kívül fontos a természetközeliség egy-egy 
projekt során. Szerencsére ez a törekvés 
ezúttal is találkozott a megrendelők igé-
nyeivel, akik szívesen veszik körül magukat 
növényekkel és természetes anyagokkal. Az 
irodatérben elhelyezett dús növényszige-
tek megnyugtató és inspiráló atmoszférát 
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EGY RÉG NEM HASZNÁLT 

TÉR ÚJRAGONDOL ÁSA

Inspiráló, lendületes, fiatalos tér 
a természet megnyugtató elemeivel – 
egy ilyen munkahely képe rajzolódott ki 
Laszli Adrienn belsőépítész és a Morgan 
Hitel és Faktor Zrt. tulajdonosainak 
fejében, amikor közösen megálmodták 
a cég új irodáját.

« A központi tér pillérei a régi 
díszítőelemektől megtisztítva 
kaptak 21. századi formát

A hatalmas Budapest-poszter 
színhőmérsékletét a képet keretező 
falrész kék színéhez igazították
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Az irodák üvegezett bejáratot kaptak, mert a cég 
munkatársai szeretik a közösségi életet, ajtajuk általában 

nyitva áll egymás előtt

A jellegzetes íves üvegtárgyaló 
elemeinek legyártása érdekes kihívás 
elé állította az alkotókat

teremtenek a munkatársak és az ügyfelek számá-
ra is. A kisebb, alagsori szinten olyan kiszolgáló-
helyiségek kaptak helyet, mint a teakonyha és az 
irattár, de kerékpártároló és zuhanyzó is várja a 
sportosabb kollégákat. A magasföldszinten talál-
ható a recepció egy különleges beépített akvári-
ummal, és innen nyílnak az irodák, a vendégmos-
dók és a munkatársak számára fenntartott mosdó 
is. A központi átriumos tér markáns eleme az íves 
üvegfallal leválasztott tárgyaló, amely úgy biztosít-
ja a megbeszélésekhez szükséges nyugalmat, hogy 
mégsem vonja ki résztvevőit a közösség vérkerin-
géséből. Az iroda többi egysége is üvegezett bejá-
ratot kapott, hiszen a Morgan munkatársai szeretik 

a közösségi életet, ajtajuk általában nyitva áll egymás 
előtt. A nagy üvegfelületeknek köszönhetően jóval több 
fény jut be a munkaállomásokhoz. A hatalmas belma-
gasságot a tervező az álmennyezetig felfuttatott blen-
dékkel ellensúlyozta. A tervezés során a megrende-
lők bizonyos anyagokba rögtön beleszerettek. Ilyen volt 
a mosdókban látható burkolat és a mindenütt végig-
futó padlószőnyeg is, melyek szintén a modern, mégis 
természetközeli hatást erősítik. Ehhez képest viszony-
lag sok kísérlet után sikerült kiválasztani a megfele-
lő képet a lépcsőforduló nagyméretű falára, ahol végül 
egy hangulatos Budapest-látkép kapott helyet, szí-
neiben illeszkedve a környező falakhoz. A nagy alap-
terület és a benne kialakított tágas terek jól ellátják 

Belsőépítész: LASZLI ADRIENN 
Tervezés éve: 2018
Megvalósulás: 2019

Teljes átadás: 2020 január
Nettó alapterület: 590 m2

Helyadatok: Bérkocsis utca 12-14.
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    A romos ház fotója 
tökéletesen kifejezi a cég 
egyik fő tevékenységét: 
régi ingatlanokat újítanak 
fel és értékesítenek

›  Az irodán végigvonuló 
természetközeli színvilág 
a vizesblokkokban is 
visszaköszön

a csapat számára fontos funkciókat: lehetőséget adnak az 
ügyfelek fogadására, megbeszélések lebonyolítására és a 
munkatársak napi feladatainak elvégzésére, de emellett a 
következő évek tervezett bővüléséhez is elegendő helyet biz-
tosítanak. Egy olyan új iroda született a Morgan Zrt. számá-
ra, amely megfelelő hátteret ad a napi munkájukhoz, ahová 
jó érzés reggelente bejárniuk, és ami valószínűleg még hosz-
szú évekig ki fogja szolgálni őket és ügyfeleiket .

›
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VATTA

A 2001 óta fennálló Sőregi Mester Kft. megalakulását megelőzően 
egyéni vállalkozásként működött, így több mint 30 év tapasztalatával a 
háta mögött áll a vevők rendelkezésére. A folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően modern géppark szolgál a precíz és a mai 
követelményeknek megfelelő minőségi termelés alapjául. Ezen alapokra 
épül a különféle igényű asztalosipari termékek termelése; ugyanúgy 
foglalkozunk kültéri nyílászárók, beltéri nyílászárók és beltéri tűzgátló 
ajtók, beltéri bútorok és belsőépítészeti elemek, lépcsők gyártásával.

Az apró részletességű belsőépítészeti munkákon túl 
lehetőségünk nyílt arra, hogy komplex beruházásokban is 
bemutatkozhassunk. Több magyarországi szálloda, illetve 

KOMPLEX ASZTALOSMUNKÁK MINŐSÉGI 
KIVITELEZÉSBEN

Sőregi Mester Kft.
2173 Kartal, Kodály Zoltán u. 29.
tel.: +36 28 439 463, +36 30 934 3011
info@soregimester.hu, www.soregimester.hu

közintézmény asztalos-termékeinek kivitelezésében vettünk részt.
Referenciamunkáink közt szerepel a teljesség igénye nélkül a Morgan 
Hitel és Faktor Zrt. falburkolatai, bútorai, illetve kárpitos bútorainak 
nagyrésze, a Park Inn by Radisson, a Park Inn by Radisson Sárvár Resort & 
Spa, Park Inn Hotel Zalakaros szállodák beltéri ajtói, bútorai, a Kempinski 
Hotel Corvinus közösségi terének, a Budapesti Music Centernek beltéri 
ajtói és hanggátló ajtói, továbbá a Pangea Hotel Nyíregyháza beltéri 
ajtói, Hard Rock Hotel beltéri tűzgátló ajtói, Valeo bútorai, falburkolatai.


