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Orgatec 2008
Világkiállítás
a világválság
küszöbén

Kölnben kétévente megrendezendő Orgatec irodaberendezési és irodaszervezési kiállítás az
eddigi évtizedek alatt
mindig igen pontos prognózist
mutatott a várható cég-világgazdasági helyzetről, de legalábbis
annak iroda-belsőépítészeti, munkahely-szervezési kérdéseiről.
Az ideális irodabútor-megoldásoknak rugalmasságukkal és szellemiségükkel pontosan tükrözniük
kell az adott cég pozícióját, fejlődési ütemét és szervezeti kultúrá-

ját. 2008 októberében azonban
ez igen nehéz lecke volt mindenkinek, tekintettel arra a tényre, hogy
egy új termék fejlesztése és
bemutatása között is minimum
egy, de leginkább 2-3 év telik el.
Idén tehát egy normálisnak tűnő
piac hagyományos trendek szerinti fejlesztéseit láthattuk, elbizonytalanodott kiállítókkal.
A kiállítás általános tematikájából –
ergonómia, gazdaságos folyamatszervezés stb. – idén kiemelkedő
három fő trend a mobilitás, a látvány és a csend volt.
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LÁTVÁNY

CSEND

Az egyre inkább terjedő egyterű irodákban
dolgozók érthető igénye a nyugalom és a
csend. A silent roomok általában ablaktalan,
hangszigetelt üvegajtóval ellátott néhány
négyzetméteres helyiségek, amelyeket igen
indokolt esetben kiemelten bizalmas telefonbeszélgetések, illetve négyszemközti rövid
megbeszélések lebonyolítására használnak. A
rekreációs terekben már több időt tölthet a
dolgozó, de a cél itt is a nyugalom biztosítása.
Ezek a terek azonban jelentős alapterületet
foglalhatnak el, ezért az alternatív megoldásoknak kifejezetten helytakarékosnak kell lenniük. Több gyártó is bemutatott akusztikuscsend-fotelt, extrém módon megnövelt támlával, magasított oldaltámasszal és hangelnyelő
ernyővel. A nyugodtan telefonálni vágyó munkatársat 6-8 cm vastag hangszigetelt kárpitozott, illetve plexiburkolat veszi körül.

Mire jó a multimédiás környezetvédelem? Ha három kontinensről érkezik öt kolléga a londoni irodába, hogy találkozzon a további 15 angol társával, az ő utazásuk (taxi, repülőgép, minibusz), illetve a kapcsolódó fogyasztásuk (szálloda,
étkezés) igen jelentős anyagi és környezeti következménnyel
jár. Már egy ilyen minitalálkozó költségéből fel lehet építeni
egy multimédiás videokonferencia-termet. A webkamerák
elenyésző költsége, az internet jelenlegi sávszélessége gyakorlatilag nem jelent akadályt a hang- és képátvitelben. Az
összes nagy gyártó közül a Wilkhahn Travis rendszerét emelnénk ki, amelyben az asztalból gombnyomásra kiemelkedő
érintőképernyős monitor beépítésen túl fényterápiás álmenynyezet is van. Programozásánál az infraszaunából ismert,
váltakozó színű fény stimulálja az emberi gondolkodást. Több
módon programozható a felhasználói igénynek megfelelően,
attól függően, hogy videokonferencia, néma vetítés, avagy
aktív jegyzetelést és magas fokú, nagyobb reakcióidőt igénylő operatív munka folyik-e a teremben.
HIRDETÉS

Szerző: Feuertag Ottó, Europa Design.
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MOBILITÁS

Egy százfős cég esetében tetemesek az év
közbeni, aprónak tűnő átrendezések munkadíj- és alkatrészköltségei. Ezért a világ
jelenleg második legnagyobb amerikai irodabútor-gyártója, a Herman Miller megteremtette plug and play koncepcióját: szerszám és asztalosipari előképzettség nélkül
160 másodperc alatt összeszerelhető dupla
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munkahelyet, paravánnal! A Sense bútorcsaládban a német tervező olyan csúcstechnológiájú műanyag kapcsoló- és kötőelemet fejlesztett ki, melynek szerelhetősége, tartóssága és biztonsága egyedülálló a
piacon. A racsnis technológiájú láb rögzítése nem engedi meg a hanyag szerelés
okozta baleseteket. A tartósságról a 12 év
garancia sokat elárul.

