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bemutatkozás
A Loffice rendeltetése iroda és kulturális rendezvénytér. Földszinti terei összenyithatók a belső udvarral. A felsőbb szinteken közösségi iroda, önálló irodák,
illetve apartmanlakások találhatók. Az épület nyugatra néző utcai homlokzata
nyitható perforált fém árnyékolót kapott, a paneleken megjelenő grafikai minták történeteket mesélnek el, illusztrálva az épület főbb funkcióit.

laudáció
A LOFFICE épülete a VIII. kerületi Salétrom
utca mentén, pontosan a Kis Salétrom utca tengelyében áll, a Rákóczi tértől pár lépésre. Az épület az utcafronti egybefüggő, háromszintes külső
héjba foglalt kortárs, fehér homlokzatával tűnik
ki környezetéből.
A földszinti homlokzat visszahúzása domináns
üvegezéssel kombinálva egyfajta vizuális és fizikai kapcsolatot teremt a belső udvar és az utcafront között, így a köztér mintegy beszivárog, és
elfoglalja a telek belső magját.
A vegyes funkcionális program az épületen belül vertikálisan szerveződik, az alsó szinteken
nagyméretű, nyitott alaprajzokkal a nyilvános
funkciók vagy a co-working irodák számára, a
középső szinteken pedig co-living lakóegységek-

kel, amelyek a bérlőtől függően munkahelyként
is használhatók. Ezeket a szinteket egy nyitott,
az utcától visszahúzott penthouse-szint koronázza. Minden emeleten utcára vagy udvarra néző,
nagyméretű erkélyek és loggiák találhatók.
Az épület fő jellegzetessége az utcára néző játékos, harmonikaszerűen nyitható fémhomlokzat,
amely a benne helyet kapó különböző tevékenységek tréfás illusztrációjaként jelenik meg, miközben lehetővé teszi az utcára néző egységek
számára a nyitottság, illetve intimitás igény szerinti kialakítását és az árnyékolást is.
A projekt jól reprezentálja Budapest VIII. kerületének innovatív átalakulását, valamint a város
lakás- és munkaerőpiacának a kortárs európai
trendeket követő fejlődését.
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