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FELTŰNŐ 
ELZÁRKÓZÁS

A kortárs építészet számos megelőző korból merítheti előképeit, a középkor 
lakótornyai pedig igazán izgalmas alapot adhatnak egy kortárs épület 

megfogalmazására. Vékony Péter villája kisebb jelekkel utal ugyan e jellegzetes 
építményekre, hatásuk mégis tetten érhető.

Artificem commendat opus - avagy karaktert adni tudni kell

F arkasrét egy magasabban fekvő utcá-
ja az, ahol az építész legújabb háza 
áll. Ebben az utcában minden meg-
található, amit az elmúlt 30 év épí-

tészeti ízlése ki tudott termelni magából: áll itt a 
modern eklektikus „kastélytól” a posztmodern épí-
tészet emberarcú házáig mindenféle; mediterrán 
beszélget a skandináv stílussal, az egészet pedig 
a sűrű zöld lombok tartják valamelyest vizuális 
egységben, amelyek el-el takarják a változó korok 
vegyes ízlését. Egy közös van ezekben az épüle-
tekben, a maga nyelvén mindegyik tudatni akar-
ja az ide tévedővel lakójuk társadalmi státuszát.

Vékony Péter háza talán éppen e sokszínűség 
miatt nem teremt semmilyen párbeszédet környe-
zetével, az ilyen-olyan házak között meredő fehér 
sziklaként ül a saroktelken, amely jó lehetőséget 
adott a markáns  építészeti gesztusok kibontakozta-
tására. Az utca felől látható ablaktalan épülettömeg 
zárószintjét egyszerű geometriájú törésekkel moz-
gatta meg, míg a kerítésre rímelő árnyékoló rács fel-
oldja az alsó szint erős horizontalitását. A kapun 
belépve a meredek telek adta kényszerű lépcsőkiala-
kítást a szerelt szerkezetű árnyékolók és a vizuálisan 
átmeneti tereket képező pillérek szabdalják. A kapu-
ból levezető lépcső fordulóit az építész ügyesen 

használta fel arra, hogy a bejárat felé haladva más-
más látvány bontakozzon ki előttünk. A megren-
delő előképe szerinti középkori lakótorony kortárs 
megjelenítésére az oldalhomlokzat adott lehető-
séget, amelynek fölfelé törő tömbszerűségét a két 
oldalán kifuttatott gerendák és pillérek, valamint 
a nyílászárók arányai segítik harmóniában tartani. 

A hosszanti épület alapvetően mégis kétfron-
tú, a déli homlokzat Janus-arcként válik a vil-
la feltárulásának színterévé és arányainak nyug-
vópontjává, szemben az utcafront zártságával. Itt 
a kubusból kiemelt pillérek és gerendák megterem-
tik a földszinti és emeleti teraszok kialakításának 

← Az utca felől határozott 
zártságot mutat az épület.

Az oldalhomlokzaton érhető 
tetten a lakótorony előképe.

A bejárattól a kertbe vezető lépcső fordulói miatt 
a ház izgalmas részletei fokozatosan tárulnak fel.
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lehetőségét, és bár a két szint magas pillérek kicsit 
középület-jelleget adnak a háznak, a homlokzat 
nagyvonalúsága figyelemre méltó. Ezek középvo-
nalára illesztett terasz funkcionalitása és filigrán 
kialakítása nem sérti a megoldás grandiózus látvá-
nyát, kellemes térérzetet tart és árnyékot biztosít. 
Jó összhang alakult így ki a minimalista kert üveg-
korlátaival is, amely medencéjével követi a ház stí-
lusát, a telek íves záródását három szinten lekö-
vető növényzet elhelyezése pedig példaértékű.

Belső terének szigorú alaprajzi szerkeszté-
se nagyon tiszta, áttekinthető helyiségkiosztást 
eredményezett. A földszinten a konyha, a nappa-
li és a wellness, míg az emeleten a hálószobák kap-
tak helyet, amelyek mindegyikéből kijuthatunk 
a teraszra is. A legszélső helyiség, a dolgozószo-
ba különlegessége, hogy egy csigalépcsőn feljut-
hatunk annak kicsi, zárt második szintjére; innen 
nyílik a tetőterasz, ahonnan nagyon szép a kilá-
tás a városra – a telek adottságainak köszönhe-
tően egyébként még a földszint is panorámás. 

Az egész házban törekedtek minőségi anyagok 
használatára, a megrendelő hosszú távú gondolko-
dásának köszönhetően igen tartós burkolatok és 
kiváló hőszigetelésű nyílászárók kerültek az épü-
letbe, a korszerű, hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer 
pedig rendkívül alacsonyan tartja a ház fenntartá-
si költségeit. Ezek a megoldások is az épület időt-
len jellegét, presztizsértékét hangsúlyozzák, amely 
a középületre emlékeztető homlokzati megoldá-
sokban és a lakótorony-előképben is tükröződik. 

Az utcafrontról csak az emeletre ülő fehér kő 
látszik, a kerítésre visszautaló árnyékolóval.

A tetőteraszról a legszebb a kilátás a városra. 
Ide csak a dolgozószobából juthatunk fel.

A közös terek kissé zsúfoltra sikerültek, de a pillér apró csempeburkolata nagyon elegáns.  
Az emeletre vezető lépcső üvegkorlátja szép megoldással látja el az emeleti korlát szerepét is.
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A kertből a legerőteljesebb 
a kétszint magas pillérek látványa.

← A garázs irányából mérhető fel 
leginkább az épület mérete.

Vékony Péter és munkatársai keze nyomán 
olyan ház született, amely jól azonosítható építé-
szeti karakterrel bír, eszköztárát sok ponton még-
is megtartja magának. Bár a külvilág felé nagyon 
erős stiláris gesztusokkal fejezték ki, itt másfé-
le gondolkodást követő épület áll, mint a szom-
szédjai, edukatív felhangú harsányságát csupán 
azoknak tárja fel, akik beléphetnek a kertjébe is. 

Építészet: V ÉKON Y PÉTER 
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Kert- és tájépítészet: SZA BÓ FR A NCISK A
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Épületgépészet: PAVLICS GYÖRGY

Elektromos tervezés: BAR A BÁS ZOLTÁ N
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Egyre többen alakítják át a tető alatti üres 
teret élhető lakrésszé. Ezért olyan építési 
megoldásokra van szükség, amely a lehető 
legkomfortosabb kialakítást teszi lehetővé. 
A Bramac Construma szakvásáron végzett 
friss kutatásából viszont az derült ki, hogy 
akik tervezik a tetőterük beépítését (25%), 
többségük attól tart leginkább, hogy nyáron 
túl meleg, télen pedig túl hideg lesz a tető-
térben (37%), a rezsiköltségek növekedéséről 
nem is beszélve (17%). A Bramac innovációja, 
az idei Construma Nagydíjas °Cool Tetőrend-
szer egyedülálló háromlépcsős konstrukciójá-
val ebben nyújt segítséget.

Mivel az épületek energiavesztesége leg-
inkább a tetőknél jelentkezik, nyáron pedig 
ez a tér melegszik fel a legkönnyebben, ezért 

a tetőtér, mint élettér használata az építő-
ipartól is innovatív megoldásokat kíván, hiszen 
nem egyszerűen csak be kell építeni, élhető-
vé is kell tenni. Direkt erre a problémára ref-
lektálva fejlesztette ki a Bramac a legújabb, 
mindenki számára elérhető tetőrendszerét, 
amellyel nemcsak a nyári klímahasználat 80 
százalékát, de a téli fűtés 50 százalékát is meg 
lehet spórolni, ráadásul kellemes, egyenletes 
klímát biztosít az év minden napján.

A °Cool SMART szakszerű átszellőzéssel akár 
5°C-os hőmérséklet-csökkenéssel enyhítheti 
a nyári hőséget a tetőtérben. A COMFORT 
csomag Bramac Tectura Thermo Protector 
vagy Bramac Római Thermo Protector 
hővisszaverő tetőcseréppel - amelyek három-
szor nagyobb mértékben visszatükrözik az 

infravörös sugárzást, mint a hagyományos 
tetőcserép - 7°C-ra emeli a hőmérséklet csök-
kenést. A SMART és COMFORT csomag °Cool 
hőszigeteléssel kombinálva alkotja a °Cool 
PRÉMIUM csomagot, amely még hatéko-
nyabban akadályozza meg a hő behatolá-
sát a belső térbe. Ezzel a technológiával akár 
már több mint 11°C-kal csökkenthetjük tetőte-
rünk hőmérsékletét a legnagyobb nyári káni-
kulában is, amely jelentős energia- és anyagi 
megtakarítást jelent télen nyáron egyaránt, 
hogy minden évszakban maximálisan élvez-
hessük tetőterünket.

A °Cool PRÉMIUM másik nagy előnye, hogy 
a cserepek külső és belső hőmérsékletének 
csökkenésével a szoba hője is megváltozik, 
ráadásul a csúcshőmérséklet is 7 órával kito-

lódik. Ez azt jelenti, hogy míg a nyári hőség-
ben 18.00-kor volt a legmelegebb a szobában, 
a °Cool Tetőrendszerrel ez hajnal 1 órára toló-
dott. Ekkor viszont már kint is sokkal hűvösebb 
a levegő, könnyebben hűl le a cserép is, sza-
bályozva ezzel a benti hőmérsékletet. Mivel 
a cserép kevesebb hőt tárol és sugároz visz-
sza éjszaka a levegőbe, a város mikroklímá-
jára is hatással van.

Amennyiben tetőtér-kialakításában gondol-
kodunk, számolnunk kell a pára elleni véde-
lemmel is, hisz a nedvesség a tetőn át kifelé 
haladva megrekedhet a tetőhéjalásnál; ezért 
érdemes párazáró fóliát beépíteni. Nagyon 
fontos a megfelelő árnyékolás is, hiszen 
egyébként a napfény akadálytalanul ömlik be 
és melegíti fel a helyiséget, de a kellemes fény-
viszonyokat is biztosítani kell. További kiemelt 
szempont a tűzvédelem, hiszen jó eséllyel igen 
sok fa szerkezeti elemtől körülvéve alakul ki 
lakóterünk. Többek között ezért is stabil és 
időtálló tető kiépítésére van szükség.

Itt érdemes megjegyezni, hogy míg a beton 
legfontosabb erényei – úgy mint stabili-
tás, nagy teherbírás és időtállóság – épp 
ezt teszik lehetővé, sokan még mindig ódz-
kodnak a betoncserepektől, hiszen a beton 
a róla kialakult kép szerint durva, monstrum, 

KELLEMES KLÍMA
Minden évszakban

nehéz. Azóta viszont eltelt néhány év(tized), 
és a beton átalakult valami újjá: nemcsak jár-
dát vagy tartószerkezetet, de bútort, tálat és 
még ékszert is készítenek belőle. Nem csoda, 
hogy az építőipar ilyen széles körben hasz-
nálja ezt az anyagot. 

Ennél fogva a beton tetőcserepek átlagosan 
50%-kal nagyobb törőszilárdságot mutatnak 
az égetett anyag tetőcserepekkel szemben, és 
jóval hosszabban ellenáll az időjárás szélsősé-
ges hatásainak és a Nap fakító erejének, így 
jobban megőrzi eredeti színét más tetőfedő-
anyagokhoz képest. Gyártásuk energiahaté-
konyabb és 50%-kal kevesebb CO2 kibocsá-
tással jár, mint más fedőanyagoké, rendkívül 
vízálló és mérettartó is: egy-egy betoncse-
rép mérete kevesebb mint 1 milliméterrel tér 
el a sablonmérettől, szemben a kerámiával, 
ahol egy átlagos, 400 mm hosszúságú tető-
cserép esetén 8 mm eltérés is megengedett.

A beton előnyös tulajdonságainak és a Bra-
mac számos innovációjának eredményekép-
pen az építkezők és felújítók azon igénye, 
miszerint ne legyen se túl meleg, se túl hideg 
a tetőtérben, és ez ne különböző, rezsit növe-
lő berendezésekkel legyen elérhető, ma már 
könnyedén kielégíthető, ha cserép helyett 
tetőrendszerben gondolkodunk. 

Bramac Kft.
8200 Veszprém Házgyári út 1.
Tel.: +36 (88) 590-783 
E-mail: infohu@bramac.com 
tobbmintcserep.hu
www.bramac.hu
www.facebook.com/bramacteto

TRENDI LETT A TETŐTÉR. BÁR MÉG MINDIG SOKAN FÉLNEK A TÚL MELEG ÉS HIDEG KLÍMÁTÓL A TETŐ ALATT, A MAGAS REZSIRŐL NEM IS 
BESZÉLVE. A BRAMAC CONSTRUMA NAGYDÍJAS °COOL TETŐRENDSZERE ÉPP ERRE A PROBLÉMÁRA KÍNÁL HÁROMLÉPCSŐS MEGOLDÁST.


