
Ki a csuda az a BoB? Még a forró nyárBan találgattuK ezt a lánchíd pesti oldalán. ez a Kérdés állt ugyanis  

a greshaM palota Melletti, KoráBBi ingatlanügynöKség páratlan panoráMájú aBlaKain. egy BoBot Már  

isMertünK a Budapesti éjszaKáBól a BaziliKa Mellõl. áM Mivel ott egy ideje Már neM láttuK, reMéltüK, hogy ez  

lesz a viszontlátás helye. a Megnyitóra nagyon Kiöltözve érKezett a Közönség, hisz a régi BoBhoz leginKáBB  

egy fehér szMoKing duKált. aztán a puBliKuM MegröKönyödve vette tudoMásul, hogy BoB a tõle MegszoKott  

latin-aMeriKai Koloniális stílus poMpázatossága helyett a trópusoKra ugyan szintén jelleMzõ,  

áM az elõzMényeKhez Képest soKKal fiatalosaBB, farMeros sráccá lazult.

Amikor BoB 
fArmert húz
Bacardi original Bar, Budapest

Szöveg: 
Kaplár F. 
Krisztina
Belsõépítész:  
Bara Ákos
Fotó: 
Batár Zsolt



16

A BoB, avagy fantázianevén az Utcabár tehát 
Budapest egyik legjobb adottságú helyén,  
a Széchenyi téren található. A város legszebb 
kilátására és esti fényeire hatalmas üvegfe- 
lülettel nyíló térben a tervezõ számára a leg-
fõbb rendezési elv nem is lehetett más, mint-
hogy ezt a tér- és fényélményt a belsõ térbe  
integrálja. Meg persze az, hogy a Bacardi 
nemzetközi bárlánchoz méltóan mindehhez  
a karibi életérzést is hozzáillessze. Mivel 
ebben a Dunával párhuzamos, hosszanti ol- 
dalú, téglalap alaprajzú térben a bal oldali,  
külsõ díszlet eleve adott volt, az erre megfo-
galmazott válasz stílszerûsége lehetett a hely 
sikerének a záloga. A válasz a hosszanti ten- 
gelyre tükrözött, gondosan összeválogatott 
fényekkel, színekkel és tipográfiával létre- 
hozott, dinamikus kulissza. Azaz „az utca 
másik oldalán” kialakított, hamisítatlan latin-
amerikai bárpult által adott háttér a pepita 
placcon való mulatozáshoz. A bár legfõbb 
célja a szórakozás, maga a szórakoztatás 
helye a bejárattal szemközti falon, – a hason-
latnál maradva – az utca végén kialakított 
térrész, ahol a komódra szerkesztett DJ-pult 
mögött cirkuszt ábrázoló falikárpit szimboli-
zálja a feladatot. Ami a szín- és anyaghasz-
nálatot illeti: az üvegfal elõtti parkettázott 
részen kárpitozott és fabútorok puhítják, míg 
a kábeldob asztallapok erõsítik az utcai han-
gulatot. A pult felöli oldalon a fém- és üveg-

felületek dominanciáját a színek és a fények, 
illetve a bejárat melletti, intimebb hangulatú 
beugró szintén cirkuszjelenetet ábrázoló fali-
kárpitja oldja. A hosszan elnyúló, egy kiugró  
félkörívvel bemozgatott, patinázott, dom-
bornyomásos karibi motívumokkal díszített 
bárpult adja a tér dinamikáját. A tervezõ 
többször is megfordult Kubában. Az ottani  
bárokat, köztük is elsõsorban az ikonikus  
El Floriditát és La Bodegitát jól ismerve sike-
rült pontosan átörökítenie számtalan meg-
határozó további motívumot. Tengerparti  
emlékeket idéz a mellékhelyiség blokkja is,  

ahová lengõajtón jutunk be. A türkiz falak 
és fekete ajtók között fateknõkben mos- 
hatunk kezet, megnyitva a kerti csapokat.  
A falakon lévõ kubai fotók és spanyol feliratok 
között egyszerre carpe diemként és memento 
moriként is értelmezhetõ a ráncokkal baráz-
dált, szivarozó idõs kubai asszony arcmása 
a saját tükörképünk helyett.

Péntek éjszakai ott jártunkkor a hely bizo-
nyított. A jó zenében fojtott fények és meleg 
színek között vidáman hömpölygõ, koktélozó  
tömegrõl igen könnyen vizionálhatunk egy  
fülledt, áttáncolt havannai éjszakát.

Az Utcabár egyik oldala a Lánchíd, a Budai Vár és az Akadémia sorával

Pár méterre tõlünk a fagyos Duna, itt mégis mintha homokot éreznénk a talpunk alatt
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Fényt hozunk vállalkozásába! 

hamarosan megkezd dik a termelés a 
bátonyterenyei acélszerkezet gyártó üzemben 

A Nascon Kft. több mint tíz éve foglalkozik 
villanyszereléssel. Kezdetben csak villamos 
kivitelezést, mára már éttermek, konyhák, 
családi házak villamos tervezését, s a háló-
zatok teljes körû kivitelezését végzi. Emellett 
cégünk prémium villanyszerelési szolgáltatá-
sokat is kínál vállalkozások részére, legyen 
szó hõkamerás vizsgálatról vagy épületauto-
matikai megoldásokról.

A fény nagyban meghatározza a belsõ terek 
atmoszféráját, ezért otthonunk vagy üzlet-
helyiségünk kialakításakor nem elegendõ  
a korszerû technológiák kínálta lehetõségek-
kel élni, sokkal inkább érdemes az igények-
nek és az adott térnek megfelelõen, körül- 
tekintõen megválasztani a világítási rend- 
szert. Ehhez szükség van olyan szakembe-
rekre, akik figyelmet fordítanak a tervezésre, 

Az F3R-TECHNOLÓGIA Acélszerkezetgyártó 
Kft. zöldmezõs beruházással alakítja ki fém-
ipari, elsõsorban építõipari acélszerkezet 
gyártó üzemét Nógrád megyében.

A közeljövõben elkészülõ beruházás 
során a vállalkozás a Bátonyterenyei Ipari  

és összhangba tudják hozni a világítást a tér 
adottságaival, berendezésével, funkcióival. 

Éttermek, szórakozóhelyek teljes körû vil-
lanyszerelési feladatait is vállaljuk online admi-
nisztrációs rendszertámogatással. Korszerû 
mérésekkel tanácsadást nyújtunk éttermek  
villamos energiafogyasztásának felülvizs-
gálatát, gazdaságos üzemeltetését illetõen  
az optimális fogyasztás elérése érdekében.

Irányítsa MobIlról vIlágítását!
Az elõzõ oldalakon bemutatott bacardi 
original bar teljeskörû villamos hálozatának 
kivitelezését egy korszerû villágításvezérlõ 
rendszerrel kiegészítve cégünk végezte.

Ez az új XPlC light rendszer egy mobilal-
kalmazás segítségével akár távolról is egy-
szerûen, könnyen szabályozhatja villamos 
hálózatát és lámpáit. A termék kedvezõ áron 

kínál világítástechnikai megoldásokat a bel-
sõépítészeknek, megrendelõknek.

Szolgáltatásainkkal segíthetünk, hogy az 
elektromos eszközök, valamint a világítás ter-
vezése és kivitelezése során az esztétikum 
és a praktikum érvényesüljön, megkímélve  
a megrendelõt a rosszul alkalmazott tech-
nológiai trendek követésétõl, és a felesleges 
kiadásoktól. Keressen minket bizalommal! (x)

nascon Kft.
Tel.: +36-20-9644-089
Web: www.nascon.hu

LIGHT

Park területén építi fel 1115 m²-es üzemépü-
letét, melyben a fémiparban megtalálható 
félkész és késztermékekbõl állítja majd elõ  
az elsõsorban építõiparban használatos acél-
szerkezeteket.

Az F3R-TECHNOLÓGIA Kft. fõ vállalat- 

politikai célja a létrejövõ fejlesztéssel egy 
olyan modern acélszerkezet gyártó üzem  
létrehozása, mely a nagymértékû gépesí-
tettség elõnyeit a kézi munkával ötvözve 
kiváló minõségû munkát tud elvégezni nagy 
mennyiségben is. A részben uniós támoga-
tással létrejövõ bátonyterenyei üzem nagy-
részt egyedi tervezésû gyártó és festõ gépsor 
berendezésekkel lesz felszerelve, és innova-
tív robottechnológia bevonásával biztosítják 
majd a pontos munkavégzést és a kiemelkedõ 
minõséget.

A méretgazdaságosság és az anyagta-
karékos technológiák alkalmazásával a vál-
lalkozás stabil, jó jövedelemtermelõ üzem 
mûködtetését, illetve nemzetközi szinten is  
versenyképes termékek elõállítását célozza 
meg. (x)


