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Zuglóba költöztünk

Az E-Factory irodaház, ahogyan ma hívják, 1927-ben épült. Az Első 
Hazai Vegypapírgyár Rt. ott gyártotta  a régi irodák egyik fontos kellé-
két: az indigót. A gyárat 1948-ban államosították. Ezután a Papíripari 
Tröszt keretében működött, és a '60-as évek elejétől háztartási pa-
pírok előállításával foglalkozott. 1992-ben az Állami Vagyonügynök-
ség vállalatot alapított Nova-Papír Kft. néven, amelyet privatizációs 
eljárás keretében értékesítettek egy hazai befektetési csoportnak. 
A – ma már – Nova-Papír Zrt. egyike azon kevés magyar vállalatnak, 
amely közel 70 évig ugyanabban az épületben működött.

Az üzemet 1997-ben másik ingatlanba költöztették, ezért az Ilka 
utcában a papírgyár régi épülete 1998-tól üresen állt. Fontosnak 

éreztük ennek a régi épületnek a megmentését, amely túlélte a II. 
világháború bombázásait. Több ingatlanfejlesztési lehetőség meg-
vizsgálása alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy gazdaságo-
san csak irodaház alakítható ki belőle. 

A PHARE program keretében sikerült egy vissza nem térítendő EU-s 
pályázatot megnyerni az épület szükséges átalakításához, amelynek 
segítségével technológiaorientált irodaházzá alakítottuk át a gyár-
épületet. A tervtárból kikerestük a régi terveket, és visszabontottuk 
a hatvanas-hetvenes években az épülethez hozzáépített részeket. 
Az akkor hatályos építési előírások alapján egy több mint háromszor 
nagyobb épület megépítésére lett volna lehetőség, de úgy gondol-
tuk, fontos, hogy megmaradjanak az épület eredeti arányai, és a zöld 
felületet az elérhető maximumra növekedjen. Az udvaron a parkoló 
gyepráccsal készült, 12 fát, tujákat és bokrokat ültettünk.

Az épület külső burkolatán a klinkertéglákat vadgesztenyével tisztí-
tották meg, elkerülve a vegyi tisztítás által okozott környezetszeny-
nyezést. Az irodák teljesen új nyílászárókat (nyitható ablakokat) és 
belső kialakítást (többek között új hűtés-fűtési rendszert, légcse-
rélőt, lifteket és CAT 6-os kábelezést) kaptak olyan módon, hogy az 
épület külseje nem változott meg, az eredeti állapotot állítottuk visz-
sza. A klimatizálás energiahatékonyságának javítása érdekében hő-
cserélőt telepítettünk a tetőre.

Az udvaron 2008-ban felállítottuk Farkas Ádám (a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem tanára, 2002 és 2005 között rektora), a Szentendre 
Művészetért Alapítvány elnöke XX. század című szobrát.

SZERZŐ: Németh László/Unicap Zrt.

Többször is hírül adtuk már, hogy tavaly év végén elköltöztünk az Astoriáról Zuglóba. Nagyon szeretjük 
az új irodánkat, és az annak otthont adó irodaház is közel áll hozzánk, valamint a KÖVET lelkületéhez. Úgy 
gondoltuk, röviden bemutatjuk, hol is „lakunk” most. Ehhez az irodaház üzemeltetőjét hívtuk segítségül.


