
64

EgyEdiség Egy 
misztikus világban
Pearl & Harbor Restaurant  
bowling & bar

Szöveg: 
Dalos Emma
Lakberendezõk:  
Istvándi Bea, 
Borsosné  
Kopári Eszter
Fotó: 
Batár Zsolt

A Pearl & Harbor három téregységre tagoló-
dik, amelyek nem kizárólag funkcióban külön-
böznek, hanem belsõépítészeti látványban 
is. A legalsó szinten elhelyezkedõ Harbor 
étterem letisztult, innovatív, és jól átgon-
dolt megoldásokat sorakoztat fel, amelyek 
egy magas színvonalon kivitelezett, nemzet- 
közi minõségû koncepcióban teljesednek  
ki. A tér ötletessége az egyszerû, de kreatív  
elemekben mutatkozik meg. A berendezés  
a kötélre épül, amely meghatározó dekorá-
ciós eleme a helynek. A megmunkálatlannak 
tûnõ, nagyvonalú térkialakítás, és az egyedi  
tervezésû lámpaszerkezetek mind a terve- 
zõk magabiztos elgondolásáról árulkodnak.  
Az étterembõl az emeletre vezetõ folyosó  
egy konstruktivista alakzatra emlékeztetõ, 

Közép-Európa EgyiK lEgszínvonalasabb tEchniKájával fElszErElvE nyitotta mEg Kapuit óbuda szívébEn a budai  

oldal EgyiK lEgújabb szóraKoztató Központja, a pEarl & harbor. a hEly nEm csupán Egy KözönségEs éttErEm: 

a KétEmElEtEs KomplExum lEgfElsõ szintjén EgyEdi tErvEzésû, high-tEch bár, és bowling pálya Kápráztatja El a szEmEKEt.  

a hElyEt a hármas fElosztású térEgyüttEsbEn található, EgyEdülálló dEKorációs ElEmEK és bElsõépítészEti  

mEgoldásoK tEsziK oly KülönlEgEssé.

A komplexum fõ attrakciója az emeleti bowling pálya,  
ahol magas színvonalú pályatechnika és exkluzív fényhatások uralkodnak
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különálló kubusban végzõdik, ahonnan 
kilépve egybõl a bowling pálya, és a bár 
elõterében találjuk magunkat. A meghitt 
atmoszférából átváltunk egy UV fényekkel,  
és hatásos megoldásokkal tûzdelt éjszakai 
világba, ami a szórakozás és a kikapcsoló-
dás színtere.

A Pearl bowling és biliárdterem profesz-
szionális technikai felszereltségével mesz-
sze lekörözi hazai vetélytársait. Az igazi 
kikapcsolódás élményét a hét projektor és a 
három professzionális biliárdasztal teszi tel-
jessé. A speciális bowlingpálya Európában  
jelenleg a legújabb, egyedi funkcióinak 
köszönhetõen más bowling centerekkel 
össze sem hasonlítható technikai képessé- 
gekkel rendelkezik. A játék élménye mellett 
az igazi szórakozást a panorámakivetítés,  

az egyedülálló futófény technika, és az 
érintõképernyõk teszik teljessé. A pályán 
izgalmas hatású, UV fényre élesedõ láng- 
nyelvek, és a pin light gondoskodik a kivé-
teles atmoszféráról. Az elõtérben egyedi  
tervezésû design bútordarabok jelennek  
meg, amik késõbb a bowling pályák mellett  
is visszaköszönnek. Az elszeparált boxok 
aljzatán kellemes hangulatvilágítás szalad 
végig, ami a hely egyik leglátványosabb 
jelensége. Mindenhol energiatakarékos, és  
kissé sejtelmes fények emelik ki a részle-
tek összhatását. Ezek közül a legizgalma-
sabb vizuális élményt a ruhatár külsõ frontján 
megjelenõ RGB-fények adják. A kreatív be- 
hatások mind a három téregységben meg-
mutatkoznak. Ilyen például a pályák melletti  
falakon feltûnõ térplasztika, vagy a külön-

bözõ egyedi tervezésû megoldások, amelyek 
a tulajdonos ötleteit fémjelzik.

A Pearl Bar valamennyi helyiség közül 
kiemelkedik, õ a hely királynõje. Itt bonta-
kozik ki leginkább a tervezõk fejében meg-
született látványvilág. A plafonról csüngõ, 
kristályszerûen megcsillanó üveggömbök, 
vagy a zöld LED-fények mind egy extrava-
gáns ötletcsomag tartozékai. Az elszeparál-
ható helyiség kissé feminin vizuális megje-
lenésével a komplexum legintimebb pontja, 
ahol már a berendezésen is látszik az exk-
luzív és emelkedett stílus. A fényes, bron-
zos kárpitok, a fényûzõ hangulat, a hófehér  
plexi bárpult pompája, vagy a padlóba süly-
lyesztett LED-csíkok mind jóízlésre és frisses-
ségre utalnak – ezek a kulcsszavak alapoz-
zák meg az egész hely atmoszféráját.

Naturális matériákból építkezik a Harbor étterem, ahol a nyers kötés, és a fémcsövekbõl átalakított lámpaszerkezetek dominálnak


