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„Meggyőződésünk, hogy a 
kiegyensúlyozott munkakörnyezet inspirál.”



BEVEZETÉS
Az Office Art & Design Kft. 1998-ban kezde meg működését, 
Herman Miller bútorok forgalmazásával. Az azóta eltelt 22 év 
alatt több, mint 10 000 munkahelyhez szállítottunk bútorokat, 
és egyre bővülő csapattal eltökélten dolgozunk azon, 
hogy ügyfeleinknek valódi minőséget képviselő beltereket 
alkossunk.

Fejlődő kapcsolatunk a Herman Millerrel lehetővé tette 
bővülésünket, így 2009-ben elkezdtük a termékeik 
forgalmazását Bajorországban is. Együttműködésünk 
következő lépése: 2013-óta - Magyarországon az egyetlen - 
Authorized Dealer Partner viszonteladói státuszba léptünk, 
ezzel stratégiai partnerséget vállalva az amerikai anyacéggel.

Időközben termékportfóliónkat folyamatosan bővítettük: 
egyrészt az azóta  a Herman Miller tulajdonába került mintegy 
hat egyéb gyártó termékeivel, másrészt egyéb - észak-, dél-, 
és kelet-európai - nagy hagyományú és feltörekvő cégek 
minőségi bútoraival.

22 ÉV
a kontrakt 

bútorok 
piacán

KIEMELT 
PARTNEREK

Amerikai és európai 
beszállítók 

3000 
PROJEKT
Magyarországon 

és Németországban 



Fejlesztés, tervezés és téroptimalizálás, nagyvállalatok 
segítségével

Globális cég bútorai, kiváló minőség, rugalmas használat

Magyar ügyfélszolgálat, bemutatóterem Budapesten

Helyi támogatás és segítség, naprakész tervezési 
szolgáltatások és helyi jelenlét

12 év gyári garancia, használt HM bútor beszámítás, és 
kereskedelem

Teljes körű szoláltatás a tervezéstől a kivitelezésig, otthoni 
munkakörnyezet kialakításához, vagy nagyszabású irodai 
projektek életre hívásához

ERŐSSÉGÜNK



SZEKTOROK
Az Office Art Design számos európai országban vállalt 
projekteket. Beszerzési és telepítési tapasztalatunk 
széleskörű: multinacionális cégek központjától kezdve 
egészségügyi intézeteken át szállodákig terjed.

Számos céggel dolgozunk együtt munka- és életterek 
(lakóterek) kialakításának tervezésében, nagyméretű 
központoktól a kisebb szakmai irodákig.

Kínálatunkban a bútoroktól kezdve a világításokon 
és kiegészítőkön át a konyháig és textíliákig minden 
megtalálható. Logisztikai, szállítási és projektmenedzsment 
szolgáltatásokat nyújtunk Európa területén bárhol.



ALAPSZAKÉRTELEM
Megalapozott szakértelmünkkel állunk rendelkezésére minden leendő ügyfelünknek. 
Mivel beszállítóink termékkínálata kifejezetten széles spektrumú, ezért olyan 
termékeket tudunk beszerezni, melyek mind stílusban, mind funkcióban megfelelnek 
a kívánalmaknak, az adott költségkereteket betartva.

Ügyfeleink számára azonban nem csak a szüken vett beszerzést nyújtjuk. 
Munkafolyamatunk akár a teljes projektre kiterjed: tervezés (a Living Office jegyében), 
rugalmas bútrobeszerzés, szakszerű telepítés és értékesítés utáni támogatás.

Segítséget tudunk nyújtani egy projekt technikai szempontjainak kialakításában: 
részletes terméktervezés, költségelemzés, bútorok és tárolók felmérése, és 
tanácsadás a bútorok szabványaira vonatkozóan.

TERVEZÉS BESZERZÉS TELEPÍTÉS
Professzionális 
és fenntartható 

Költséghatékony 
és megbízható

GYORS ÉS  
FLEXIBILIS



Már több, mint két évtizede vagyunk a Herman Miller viszonteladói partnere, és számtalan 
díjunk is bizonyítja, hogy teljes elkötelezettséggel szolgáljuk ki globális partnereit 
Magyarországon és Európában egyaránt.

A Herman Miller Group Company (NASDAQ: MLHR) márkacsaládja biztosítékot jelent arra, 
hogy változatos és széleskörű választékot tudunk nyújtani bútorokból és kiegészítőkből 
egyaránt. Így meg tudunk felelni a folyamatosan változó munkakörnyezet igényeinek, 
egyedi és gyönyörű tereket hozva létre, a Herman Millertől elvárt magas minőség és 
szigorú teljesítmény mellett.



A Herman Miller mindig az emberekről szólt - kollégáinkról, szomszédainkról, ügyfeleinkről és partnereinkről. Az elmúlt 
száz évben az a törekvés határozta meg küldetésünket, hogy kiaknázzuk a dizájn és tervezés erejét az emberek életének 
és munkájának jobbá tétele érdekében. Ma a Herman Miller adja a nevét a vezető dizájnmárkák családjának, egyesítve 
őket a küldetésünk megvalósításában. Ez az Ön és szervezete számára a következőképpen teremt értéket:

MIÉRT PONT  
HERMAN MILLER?

Az alapvető problémák megoldására  
időtálló válaszokat adunk

Vezető hírnevünket a tervezésben azzal alapoztuk meg, hogy 
folyamatosan törekszünk az emberek otthoni és munkahelyi 
problémáinak megoldására. Az olyan designerekkel való korai 
együttműködésektől kezdve, mint George Nelson, Charles és 
Ray Eames, márkacsaládunknak ma is olyan vezető tervezőket 
választunk, akiknek egyedi nézőpontjuk ihletik úttörő 
ötleteinket.

Felhasználható tudást osztunk meg

Az emberekből a „hely” azonnal reakciót vált ki, ezért 
kiemelten kezeljük a teret, ahol emberek dolgoznak, élnek, 
tanulnak és feltöltődnek. Generációk óta tanulmányozzuk 
az egyének és helyek közti kapcsolatot. Az ebből nyert 
adat és tudás nem csak információként szolgál termékeink 
tekintetében, de abban is segít ügyfeleinknek, hogy jobban 
megértsék: hogyan lehet igényeikhez szakszerűen illeszkedő 
környezetet létrehozni.

Megbízható termékeket hozunk létre

Válasszon akár a Herman Miller, Naughtone, Hay vagy más 
- csoporton belüli - márka termékei közül: nem csak egy 
minőségi termékhez jut hozzá, de egy értékes kapcsolatba 
is befektet. Elhivatottságunk Ön felé nem ér véget azzal, 
hogy termékünk elhagyja a gyárat. A szállítástól kezdve 
a beszerelésen és garanciális szolgáltatásokon át a 
támogatásig az Ön rendelkezésére állunk.

Megbízható partnerek vagyunk, világviszonylatban is

A Herman Miller, a forgalmazók és az e-kereskedelmi platformok világméretű hálózata már 
több, mint 100 országban biztosítanak hozzáférést az innovatív termékek dinamikusan 
változó portfóliójához. Ugyanakkor mindig a piac helyi igényeihez igazítjuk ajánlatainkat, így 
hangsúlyozva elkötelezettségünk a golbális gondolkodás és a helyi befektetés iránt.

Értékeink szerint élünk

Felelősségünk van abban, hogy javítsuk világunkat: átgondolt tervezéssel, fenntartható 
gyártással, valamint befogadó kultúrával szemlélődünk. Ez táplálja a sokszínűséget, a 
kreativitást és a felfedezést. Ebben a szellemben folyamatosan frissítjük, újrakalibráljuk 
és fontos dolgokra összpontosítjuk munkánkat, mindig az embereket - a jelen és a jövő 
nemzedékeit - állítva a középpontba.



HISZÜNK A 
PROBLÉMAMEGOLDÓ  
TERVEZÉSBEN
Az Office Art Design csapata azzal a szemlélettel dolgozik, miszerint a tervezés 
és termék harmóniában áll egymással: csak így lehet igazán jól kielégíteni egy 
megrendelő összetett igényeit.

Eredetiek vagyunk, nem másolunk: tipikus Herman Miller tervezés.

Nagy energiákat fektetünk a kutatásba és fejlesztésbe a fenntartható növekedés 
érdekében.

A piac egyik kulcsszereplője vagyunk, átalakítjuk és vezetjük a tervezést és a 
technológiát.

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy megértsük a munkakfolyamatokat, szervezeti 
felépítéseket annak érdekében, hogy optimalizált munkatereket alakítsunk ki 
ügyfeleink számára.

Kreatív szakértelemmel segítjük ügyfeleinket, hogy a rendelkezésre álló térből 
és anyagi keretből a lehető legjobb eredmény szülessen: ahol az ember jól tud és 
szeret is dolgozni.



A LIVING OFFICE 
KONCEPCIÓ
Mi rendelkezünk azzal a tapasztalattal és szabadalmaztatott 
folyamattal, mely segíteni tudja, hogy emberközpontú, jól 
teljesítő és nyüzsgő munkahelyeket teremtsünk. Képesek 
vagyunk meghatározni, hogy egy cégnek mire van szüksége,  
a vállalati kultúrája és kitűzött céljai alapján.  
A Herman Miller már több, mint 250 vállalatnál alkalmazta 
a Living Office folyamatosan adaptált elveit, melyek mind a 
produktivitás emelkedéséről számolt be.

Ahogy új megoldásokat keresünk arra, hogyan tudnánk 
erősíteni a holnap munkamódszereit, úgy egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy a régi modellek többé nem szolgálnak minket.

A Living Office módszerei korszerű megoldásokat nyújtanak 
a management, az eszközök és a helyalkotás területein, 
vezető ereje a kapcsolatteremtésnek, az alkotásnak, a 
termelékenységnek és a prosperitásnak.

A munkahelyek új tájképe
• A munka új tájképe erendendően globális: az innováció és 

a gazdasági erősségek szétterjednek

• A munka új tájképe egyszerre, egymással szinkronban 
létezik fizikálisan és virtuálisan

• Bárki kapcsolódni tud egy másik munkatárshoz, 
információhoz, ötlethez vagy eszközhöz

• Az egyének és szervezetek hagyományos szerepei 
elmosódnak: az alkotás és a termelés eszközei egyre 
inkább demokratizálódnak

• Az ötletek, termékek és egész vállalatok életciklusa 
felgyorsult: évtizedről évre, percekről másodpercekre

Így az egyének és szervezetek elvesztik az összehangoltságot, 
a munka és egyének szervezése régi módszerekkel nem erősít 
és motivál. 



Az elkötelezettség és a  

munkahelyi környezet kapcsolata

Tapasztalatból tudjuk, hogy az iroda környezete befolyással van a dolgozók kötődésére, 
egész meglepő módokon is. Kutatások bizonyítják, hogy a kihasználatlan terek negatívan 
befolyásolják a munkatársakat: az együttműködés hiánya és az innováció kihagyott 
lehetőségei negatívan hatnak a munkával járó, természetes kiteljesedés igényére.

Kulcsfontosságú, hogy egy iroda különböző rendeltetésű terei lehetőséget nyújtsanak ahhoz, 
hogy az egyén megválaszthassa a számára legmegfelelőbb módot feladata elvégzésére, 
és támogassa a közös munkavégzést. Elvégre  mind társasági lények vagyunk, és arra 
születtünk, hogy kapcsolódjunk. Egy irodának igazi közösséget kell formálnia!

Egy jól megtervezett munkakörnyezet inspirál,  
növeli a munkavégzés hatékonyságát, ösztönzőleg hat az egyén szociális érzékenységére  

és erősíti a vállalathoz a vállalati kultúrához való kötödést.

Valóban 
elkötelezett

Nem érez 
támogatást

Elkötelezettségi szegmensek - világviszonylatban
Forrás: Towers Watson © 2012

35% 22% 17% 26%

Már 
eltávolodott

Megszakadt 
kötődés



„A munka  
megváltozott,  

a legtöbb  
iroda nem.”



PROJEKTFEJLESZTÉS
1. Konzultáció 4. Vásárlás 5. Szállítás 6. Értékesítés utáni 

szolgáltatások

2. Tervezés 3. Kiválasztás

• Ügyféligények 

• Brief megfogalmazása

• Költségvetési elemzés

• Tárolási felmérések

• Bútorszabványok

• Tárgyalások

• Garanciák

• Szerződési feltételek

• Megrendelések 
feldolgozása

• Rendelés követése

• Raktározás

• Projektmenedzsment

• Telepítés

• Szerelés

• Átadás

• Használati- és 
karbantartási kézikönyv

• Karbantartás

• Garanciális munkák (48 óra)

• Használati utasítások

• Bútorfrissítések

• Használt bútorok 
elszállítása

• Termék dizájn

• 3D modellezés

• Irodai „tájkép”

• Beszállítói összehasonlítás

• A termékek 
összehasonlítása

• Látogatások a 
bemutatóteremben

• Részletes termékfejlesztés

• Befejezés

• Próbák és mintadarabok



PROJEKTFOLYAMATOK

• Projekt csoport találkozó, a Herman Miller 
projektvezetőjével

• A projekt alapvetéseinek meghatározása, 
feladatok és felelősségek kiosztása

• Megbeszélések ütemezésének 
és a kapcsolattartás módjainak 
meghatározása

• A munkamódszerek és irodai 
elrendezések meghatározása

• Vázlatos elrendezés-sablonok és kezdeti 
alaprajzok

• Adat és áram igények felmérése, szövetek 
és anyagok kiválasztása

• Átlagos munkahely-elfoglaltság becslés/
felmérés

• Végleges munkaállomás-modellek és 
alaprjaz / elrendezés

• Részletes specifikáció és árazás a 
bútorokhoz - elfogadásra előkészítés

• Alaprajzok és anyagválasztások 
elfogadtatása

• Ajánlattétel elküldése, és az ajánlat 
elfogadtatása

• Just-in-Time logisztika megtervezése

• Telepítésrend meghatározása

• Rendelések nyomonkövetése

Projektindító 

megbeszélések

Menetrend és 

felülvizsgálat

Végső kiválasztás 

és visszaigazolás

Szerződésaláírás  

és rendelés

Herman Miller

Office Art Design

Ügyfél / Megrendelő



• Projekt alapvetéseinek és lépéseinek 
véglegesítése

• A lépések végrehajtásának egyeztetése 
a többi kivitelezővel és a teljes projekt-
munkacsoporttal

• Telepítés előtti bejárás

• Gyártás, szállítás megtervezése, 

• A kis- és nagydarabszámú elemek 
csomagolása

• A szállítandó bútorok sorrendiségének 
meghatározása

• A zónák szerint szortírozott áru 
érkeztetése

• Just-inTime telepítés 

• Az egymást követő telepítési lépések 
felügyelete

• A használati időszakra vonatkozó lépések 
megtervezése

• Beköltöztetés befejezése, szükséges 
elemek hozzáadása / változtatása

• A végleges elemlista megírása és 
elfogadtatása

• Javítások és egyéb garanciális kérések 
végrehajtása

• Beköltözés utáni állapot felmérése

A projekt 

végrehajtása

(projektfolyamatok - folytatás)

Gyártás, szállítás 

és érkeztetés

Kiszállítás és a bútorok 

telepítése

Másnap és azután 

(aftersales)

Office Art Design

Ügyfél / Megrendelő

Herman MillerHerman Miller



Herman Miller for Exxonmobil   |   Budapest 16

HERMAN MILLER FOR EXXONMOBIL WHY HERMAN MILLER SUSTAINABILITY PROPOSED SOLUTIONS WARRANTY

Why Herman Miller Herman Miller Group Customer Support Worldwide Global Capability Project Process 

The Last Mile installation process starts before we get to your 
project site. Through pre-work, we prepare for the delivery and 
installation in our warehouse. Our detailed planning reduces 
interaction of people on your site. It also means that:

• Less time and fewer installers needed on site

• Installation starts later in project timeline and allows for 
reduced contact with other trades

• Minimal packaging on site and less product handling 
minimizes risk

• Completing sections of the project at a time allows for deep 
cleaning of product

Our installation teams practice social distancing so that team 
members are always six feet apart whenever possible. For 
additional protection, team members wear masks, gloves and eye 
protection, as well as safe hygiene practices.

Because the Last Mile is a part of our Certified Dealers' regular 
process, they are experienced with the pre-work and planning 
necessary to make the installation at your project site go quickly 
and smoothly and safely.

Last Mile and COVID-19  |  Keeping People Safe and Healthy During Installation
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A Last Mile (Utolsó Mérföld) telepítési folyamat már azelőtt 
megkezdődik, hogy eljutnánk a projekt helyszínére.  
Az előmunkánk során felkészülünk a szállításra és a 
beépítésre a raktárunkban. Részletes tervezésünk csökkenti 
az emberek interakcióit a telepítés helyszínén.

Ez azt is jelenti, hogy: 

• Kevesebb idő és kevesebb szerelő szükséges a helyszínen

• A telepítés később kezdődik a projekt ütemtervében, ami 
lehetővé teszi, hogy megnyújtsuk az utolsó érintkezés óta 
eltelt időt a többi résztvevővel

• Minimális kicsomagolási munkát végzünk a helyszínen, 
a termékek leghatékonyabb kezelése lecsökkenti a 
kockázatot

• A projekt szakaszos befejezése lehetővé teszi, hogy az 
egyes területeken időt szabadítsunk fel a termékek alapos 
tisztítására

A logisztika utolsó lépése és a COVID-19

Az emberek biztonsága és egészségük védelme  
a telepítés során

Telepítés

Kirakodás
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Munkatársaink folyamatosan ügyelnek a távolságtartás 
szabályaira: amikor csak lehetséges, betartják a 1,5 méteres 
munkaközt. A további védelem érdekében a csapat tagjai 
maszkot, kesztyűt és védőszemüveget hordanak, valamint 
figyelnek a biztonságos higiéniai előírásokra.

Mivel betartjuk a Herman Miller Minősített Kereskedőkre 
vonatkozó munkafolyamatokat, aminek része a Last Mile 
protokoll, bizotsítani tudjuk, hogy a telepítés a projekt 
helyszínén gyorsan, zökkenőmentesen és biztonságosan 
menjen végbe.



Értékesítés utáni szolgáltatások

Herman Miller - Living Office Solutions AFTERSALES

Az értékesítés utáni szolgáltatásaink - melyet karbantartó csoportunk 
biztosít - olyan teljes csomagban érkeznek, mely minden esetre megoldást 
kínál. Az Office Art & Design Kft. egyetlen kapcsolódási/érintkezési pontot 
és egyetlen felelősségi pontot biztosít.

Projekt-koordinátoraink a teljes irodai átállást lefedő szolgáltatásokat 
dolgoznak ki, és kezelik a kritikus pontokat. Így a projekt elejétől a végéig 
biztosítják a zökkenőmentes irodai átállást.

Abban az esetben, ha egy termék, vagy egy alkatrész a garanciális 
időszakon belül meghibásodik, a hibás alkatrészt 48 órán belül javítjuk 
/ kicseréljük, vagy a helyi készletünkből megfelelő terméket biztosítunk, 
amely megfelel ugyanazon specifikációknak. Ha a karbantartással vagy 
garanciával kapcsolatos ügyintézés nem hajtható végre helyben, akkor 
átmenetileg helyettesítő bútort biztosítunk. 

Munkatársaink képzést nyújtanak a bútorok helyes használatára és 
karbantartására vonatkozólag, valamint tájékoztatást adnak arról, hogyan 
kell nagyteljesítményű munkaszékeinket beállítani ahhoz, hogy maximális 
kényelem mellett a hosszútávú munkához szükséges ergonómát nyújtsák.

Amennyiben arra van szükség, tervezőink segítségével tanácsot tudunk 
nyújtani, hogy meglévő irodai elrendezését bővíthesse, vagy átrendezze.

HOSSZÚTÁVÚ 
MEGOLDÁSOK

TECHNOLÓGIAI 
TÁMOGATÁS

KIEMELT 
GARANCIA



Mi a Herman Millernél hisszük, hogy az emberi élet 
jövőbeli minősége mind a gazdasági vitalitástól, mind az 
egészséges, fenntartható természeti környezettől függ. Ezek 
a célok egymást nem kizáróan, hanem elválaszthatatlanul 
kapcsolódnak össze.

2004-ben olyan környezeti célkitűzéseket vezettünk be, 
melyeknek része a gyártásból származó rendkívül kicsi 
működési-lábnyom, és a 100%-ban megújuló forrásokból 
nyert elektromos energia. Tíz évvel később nagyrészt 
elértük ezeket a célokat: 91%-kal csökkentettük az ökológiai 
lábnyomunkat és már három éve a felhasznált áramunk 
100%-a zöld. Ezen hatalmas előrelépésre visszatekintve úgy 
gondoltuk, hogy ideje erőfeszítéseinket bővíteni a környezet 
védelmének érdekében.

Az új, 10 éves fenntarthatósági stratégiánk, az „Earthright” 
három kezdő alapelve: a pozitív átláthatóság, a termékek, 
mint élőlények és a zöldebbé válás közös erővel. Céljaink az 

erőforrások intelligens felhasználása, az természet ihlette 
tervezés és a közösségi prioritások figyelembe vétele. 
A legfontosabb számunkra az, hogy - folyamatosan új 
módszereket találva - minél több alkalmazottat, beszállítót és 
ügyfelet vonjunk be törekvéseinkbe.

Fenntartható termékek

Ami a termékfejlesztéseket, tartósságot és általános 
minőséget illeti: évtizedek óta, a környezetet szem előtt 
tartva tervezzük bútorainkat. Ma arra összpontosítunk, hogy 
egyre fenntarthatóbb anyagokat, jellemzőket és folyamatokat 
építsünk be új termékeinkbe. A Design for the Environment 
(Tervezés a Természetért) csapatunk minden új termékre 
alkalmazza ezen előírásokat. A terveket az anyagkémia, 
a termékek szétszerelése, az újra-feldolgozhatóság, az 
újrahasznosított tartalom és az életciklusra gyakorolt hatások 
mentén értékelik.

KÖRNYEZET ÉS 
FENNTARTHATÓSÁG



ESETTANULMÁNYOK



MSCI
szektor: befektetés 
helyszín: Budapest

A régi irodájuk a Duna Toronyban több szintet foglalt el, ami 
azt eredményezte, hogy nagyon egymástól elszeparálva 
dolgoztak, ezért döntöttek a költözés mellett és így esett 
ránk a választás.

Előrejelzett növekedési terveinkkel segítettük az MSCI-t 
a megfelelő irodahelység kiválasztásában, amely végül a 
Green House budapesti irodaház lett.

A dedikált munkaállomások mellett sikerült létrehoznunk 
egy „Living Office” (ford.: „Élő Iroda”) koncepciót, ahol 
helyet találhatunk különböző tevékenységekhez, akár a 
pihenéshez is.

A legfontosabb kihívás egy olyan tér megteremtése volt, 
ahol munkavállalóik egy irodán belül kevésbé formális 
keretek között ismerhetik meg egymást.

Ennek a feladatnak a megoldására létrehoztuk a 
„BISTRO” -t, egy együttműködési teret, ahol az emberek 
ebédelhetnek, pihenhetnek a kanapén, és ami a 
legfontosabb, találkozhatnak egymással.

A „BISTRO” támogatja a munkavállalókat, hogy mindenki 
találkozhassanak a vállalaton belül, és nagyobb vállalati 
rendezvényeket is szervez.



TRANSFERWISE
szektor: befektetés 
helyszín: Budapest

Portfoliónk büszkén mutat be több neves vállalatot. 
Referenciáink közül kiemelnénk a 2019. Év Irodája 
Vállalkozás Díjának nyertesét, a Transferwise-t.

A Váci úti 4000m2-es irodában 450 ember dolgozik. 
A projektet kiemelten kezeltük, mivel a vállalat start-
up gyökerekkel rendelkezik, mégis megkerülhetetlen 
nagyvállalat a mai fine-tech világban. Módszereik, 
folyamataik és munkakultúrájuk inspiráló kihívást jelentett 
számunkra a testreszabott iroda tervezése során.

Célunk az volt, hogy olyan funkcionális tereket hozzunk létre 
és rendezzünk be, amelyek nem csak a munkára alkalmasak, 
hanem a kikapcsolódásra, a közösségi kultúra ápolására és 
az eszmecserére.

Elkötelezettek vagyunk az irodai környezet, az alkalmazottak 
inspiráló munkahelyének megteremtése iránt. Fontos 
megjegyezni, hogy a bútorválasztás során igyekszünk szem 
előtt tartani mind az alkalmazottak, mind a vállalat érdekeit.

A javasolt bútorok kínálatában kizárólag kiváló minőség, 
európai és amerikai tanúsítvánnyal rendelkező beszállítók 
és gyártók termékeit mutatjuk, akik a fenntarthatósági 
szempontokat is kiemelten kezelik.





VARIAN MEDICAL
szektor: medical-tech 
helyszín: Budapest - XI. - Science Park 
méret: 290 munkahely, 3 szint 
zónák: munkaállomás, tárgyaló, közösségi munkaterek, café 
point, kantin

A 2020-as évben számunkra is kiemelten fontos volt, hogy 
megfelelő rugalmassággal tudjunk reagálni a kialakult 
helyzetre. Tavasszal érkezett a felkérés, hogy részt vegyünk 
az iroda kialakításában. A Varian Medical Systems egy 70 
éves múltra visszatekintő cég, amely magas technológiai 
színvonalú orvosi eszközök gyártásával foglalkozik.

Olyan európai szolgáltató-központra volt szükségük, mely 
felxibilis, erősen támogatja a kooperatív tevékenységeket, 
és kifejezetten ergonómikus munkaállomásokat igényel. Így 
esett a választás a Ratio sit-stand asztalokra. A Herman Miller 
termékei mellett másik 9 gyártó bútorait specifikáltuk az 
építészirodával koordinált tervezés során.

Külön kihívást jelentett a projekt során a rövid határidő:  
A tavasz elején megkapott tervektől számítva, a pandémia 
okozta nehézségek ellenére terv szerint, az ősz elejére 
megvalósítottuk a projektet.





INFORMATICA LLC
szektor: IT 
helyszín: Stuttgart

Informatica LLC a világ első számú adatkezelési megoldás-szolgáltatója, 
mintegy 5000 alkalmazottal a világ több országában.

Ez egy olyan vállalat, ahol a meetingek és az együttműködés rendszeres. 
Ezért a legfontosabb feladatunk olyan terek létrehozása volt, ahol minden 
nap egyre sikeresebben végezhetik ezeket a tevékenységeket. A különböző 
aktivitásokhoz különböző szobákat terveztünk. Vannak kis, közepes és nagy 
konferenciatermek, amelyek illeszkednek a különböző igényekhez, vannak 
helyiségek ötleteléshez, telefonfülkék hívások intézéséhez, együttműködésre 
alkalmas területek az ötletek megosztásához és alkotáshoz, valamint 
pihenésre alkalmas szobák a kikapcsolódáshoz. Minden emeleten az ablakok 
alá toltuk a munkaállomásokat, hogy középen elegendő helyet teremtsünk 
ahhoz, hogy találkozási pontokat hozhassunk létre, hogy az alkalmazottak 
együttműködését magasabb szintre emeljük.

A kezdetektől fogva gondosan megválasztottunk minden bútort, hogy a 
tervezési koncepció a legapróbb részletekhez igazodjon. Számos 3D-s 
látványtervet készítettünk, ahol különböző Herman Miller- és más bútorokat 
ajánlottunk, hogy energikus, fiatal és életvidám légkört teremtsünk.

Az eredmény egy elegáns irodahelyiség, amely elősegíti az együttműködést, 
miközben teret enged az egyéni munkának is. Ez a projekt óriási pozitív 
hatással volt az Informatica LLC-vel fenntartott hosszú távú kapcsolatunkra, 
ezért arra kértek minket, hogy 2016 februárjában 60 új munkaállomást 
rendezzünk be amszterdami új irodahelyiségükben.



SALESFORCE
szektor: IT 
helyszín: München

A Salesforce az egyik legnagyobbra értékelt amerikai felhőalapú számítástechnikai 
vállalat, amelynek fióktelepei a világ minden táján megtalálhatók. Egy olyan városban és 
iparban, ahol a kiadott ebédek és az irodai koktélok a belépési költség részét képezik, a 
Salesforce szoftvercégnek sikerült egyedülálló kultúrát ápolnia müncheni irodájában. Arra 
a feltételezésre épül, hogy amikor az embereket úgy kezeljük, mint a családot, az pozitív 
hatással van tehetségszerzési és megtartási erőfeszítéseikre.

Ezekkel a gondolatokkal a fejünkben érdekes feladattal kellett megküzdenünk. Mivel 3 
korábbi projektünket befejezetük a Salesforce-nál, fel kellett elevenítenünk a müncheni 
iroda munkakörnyezetét és légkörét.

Ez volt a projekt első szakasza, 2017 nyaráig 570 munkaállomással. Feladatunk az volt, hogy 
130 munkahely régi berendezéseit a legújabb dizájn termékekkel rendezzünk be, amelyek 
támogatják napjaink új munkamódszereit és kihívásait.

Alaposan átgondoltuk a lehetőségeinket és Herman Miller Layout Studio Exchang Sit-to-
Stand (ülőből-álló) állítható munkaasztalokat választottunk. Ezek az íróasztalok többnyire 
természetes alapanyagból készülnek és teljes összhangban vannak környezetükkel. 
Ülőhelyek tekintetében pedig a régi székeket Aeronra cseréltük, ami kiemelte az iroda 
eleganciáját.

Egy dinamikus és interaktív irodát hoztunk létre, ahol a Sit-to-Stand (ülőből-álló) asztalokat 
összekevertük a touchdown zónákkal, amelyek támogatják az értékesítési munkatársakat, 
akik gyakran változtatnak munkahelyükön.

Az eredmény egy vonzó, együttműködésre alkalmas munkaterület, összhangban a 
Salesforce hozzáállásával és koncepciójával.





IFF 
(A Herman Miller globális ügyfele)

szektor: kémiai 
irodahelyiség: 2000 m2

A cégnek 170 munkaállomásra és közösségi terekre volt 
szüksége.

A tervezést a MASHROOM és az OAD végezte.

A munka középpontjában: munkaállomás és ülőhely, 
közösségi tér lobbybútorokkal



SAP
(A Herman Miller globális ügyfele)

szektor: IT 
iroda 350 munkaállomás

Ez egy olyan vállalat, ahol rendszeresen zajlanak találkozók 
és együttműködések. Ezért a legfontosabb feladatunk olyan 
terek létrehozása volt, ahol ezeket a tevékenységeket minden 
nap még sikeresebben tudják megvalósítani.

A különböző aktivitásokhoz különböző szobákat terveztünk. 
Vannak kis, közepes és nagy konferenciatermek, amelyek 
illeszkednek a különböző igényekhez, vannak helyiségek 
ötleteléshez, telefonfülkék hívások intézéséhez, 
együttműködésre alkalmas területek az ötletek 
megosztásához és alkotáshoz, valamint pihenésre alkalmas 
szobák a kikapcsolódáshoz. Minden emeleten az ablakok alá 
toltuk a munkaállomásokat, hogy középen elegendő helyet 
teremtsünk ahhoz, hogy találkozási pontokat hozhassunk 
létre, hogy az alkalmazottak együttműködését magasabb 
szintre emeljük.

A kezdetektől fogva gondosan megválasztottunk minden 
bútort, hogy a tervezési koncepció a legapróbb részletekhez 
igazodjon. Sok 3D-s látványtervet készítettünk, a Herman 
Miller mellett számos gondosan kiválasztott gyártó bútorait 
ajánlottunk, hogy energikus, életvidám légkört teremtsünk.





KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMÉT!

officeartdesign.com


