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A neves nemzetközi szállodalánc busi-
ness szállodájának, a Park Inn by Radisson 
Budapestnek 136 szobája, köztük lakosz-
tályok, illetve a közösségi terek készültek el 
Medveczky Kazimir (Medveczky & Gothárd) 
belsõépítész tervei alapján. Az óriási méret 
és a multinacionális brandekre jellemzõ kötött-
ségek (pld. arculati kézikönyv szoros köve-

tése) egyaránt komoly kihívást jelenthettek  
a tervezõ számára, a végeredményt látva 
azonban kijelenthetjük, hogy sikerrel oldot-
ta meg feladatát. Sõt. Medveczky a business 
hotelek kialakításakor szokványos enteriõr-
frázisok helyett néhány újító belsõépítészeti 
elem, gesztus alkalmazásával unikális, mond-
hatni lakájos részleteket, szegleteket, hangu-

latokat teremtett. Az egyes szobák bútorzata 
és a bútorelemek – miként a szõnyegminták 
– egyedileg tervezettek. A monoton szín 
és formai ritmust élénk kolorittal és dinami-
kus mintákkal ellensúlyozta, így az elegáns 
szürke tónusok, valamint fekete és fehér mel-
lett megjelenik a sáfránysárga és narancs,  
az egynemû textúrákra pedig dinamikus min-
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Fotó: 
Batár Zsolt



tájú felületek – például a padlószõnyeg vonal-
kódra emlékeztetõ mustrája – válaszolnak.  
A közösségi terekben az egyes bútorcsopor-
tok karakterváltozásainak a nyilvánvaló esz-
tétikai okok mellett a funkcióváltás érzékel- 
tetésében is szerepük van. De hasonló „han-
gulati” és egyben gyakorlati oka van a fény-
kezelésnek (ebbe a természetes fénnyel való 
modulálás és világítástechnika egyaránt bele-
tartozik), a tapéta- és textilváltásoknak (függö-
nyök). A szálloda közösségi tereiben intelli-
gens fényerõ szabályozó rendszer mûködik. 
Minden egyes lámpatest különbözõ DALI 
(Digital Addressable Lighting Interface) azo-
nosítóval rendelkezik, így akár külön adato-
kat kaphat arról, hogy az adott pillanatban 
milyen fényerõvel világítson. De természe-
tesen az egyes világítástechnikai csoportok 
is külön-külön vezérelhetõk.Az átalakítás 
az átjárókat, közlekedõket is érintette, igen 
szemrevaló a lépcsõház sálszerûen kiképzett, 
hófehér homlokzata, s nem kevésbé az étte-
rem térelválasztó falain látható egyedi tapé-
ta, ami Budapest térképrészleteit ábrázolja. 
S ha már kihívásokról beszélünk, nem feled-
kezhetünk meg az ördögrõl és a részletekrõl 
(ahol megbújni szokása): a tervezõ a helyen-
ként problémás belmagasság-eltéréseket is 
elegánsan oldotta meg.

Minden egység pontosan a neki szánt helyen, mint az egyedi gyártású fekete fotel a Desideától
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