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Itt mindent úgy terveztek, és úgy is 
készült el, hogy az ott dolgozók is jól érez-
zék magukat, semmiben ne szenvedjenek 
hiányt, csak a munkájukra összpontosít-
hassanak.

Ott járva, először az irodákhoz 
kapcsolódó előadótermet és szakmai 
könyvtárat irigyeltem meg, de igazán 
akkor maradt tátva a szám, amikor 
megtudtam, hogy az építkezés után 
gyönyörűen helyreállított zöldterületre 
néző, nagy terasz azért készült, hogy 
szép időben mindenki ott ebédelhessen. 
A belső étkező és a konyha, az öltözők 
és a zuhanyzók sem lógnak ki a sorból. 
Ez egy valóban ember közeli munkahely, 
ahol minden úgy van kitalálva, hogy 
mindenkinek legyen kedve jól végezni a 
munkáját, és legyen miért megbecsülni 
a munkahelyét. 

Parkettás műhely
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AURO-Info: 30/3969-439

természetesen a legjobb!

Ami persze a szívemhez legközelebb állt, 
és ami miatt ide látogattam, az a parkettás 
műhely. Összesen 825 m2 műhely és 80 
m2 irodai terület parkettázott. A műhelybe 
választott csertölgy parketta nem válogatott 
minőség: göcsös és foltos, de éppen ettől 
él, ezért szép. És persze az olajozástól. A 
műhelyben lerakott parketta felületét az 
AURO Nr. 123 számú oldószermentes 
keményolajjal telítették. Ez minden kezelés, 
amit kapott, és ez elég is. Ha a használattól 
kiszáradó felületet időnkénti olajos áttörlés-
sel felfrissítik, a parketta műhelypadlóként is 
sokáig szép marad.

A fapadlón kellemes járni, kevésbé fá-
rasztó rajta az egész napos állás, és kíméli 
az ízületeket. A fapadló talán soha nem 
megy tönkre. Évekkel ezelőtt dolgoztam 
(és sokat tanultam) egy közel 100 éves 
bécsi, belvárosi, hátsó udvari műhely-
ben, ahová építésekor fenyő hajópadlót 
raktak. Egész más érzés volt ezen a kopott 
fapadlón járni, mint egy betonozott, vagy 
aszfaltozott felületen. 

Szokatlan, bátor megoldás a parketta 
egy műhelyben. Nem a legolcsóbb, de 
ettől sokkal rosszabb és drágább megol-
dások is léteznek. Sokkal jobbat hirtelen 
nem tudok. Mindenesetre, ha egyszer 
műhelyt építenék, ez a műhely biztosan 
az egyik példaképe lenne.

Sz. L.

Nem sok asztalosnak adatik 
meg Magyarországon, hogy 
olyan körülmények között dol-
gozhasson, mint annak a 30–40 
szerencsésnek, akik az Árkossy 
Bútor Kft. új műhelyének alkal-
mazottai. 


