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Koffeinmámor
nespresso Boutique az Allee-ban

Belsõépítészet: 
Nestlé Nespresso SA, FITOUT 
International 
Kivitelezõ: 
FITOUT International   
Alapterület: 
118m2

Néhány évvel ezelõtt hallgatói design pályá-
zattal, nagyszerû formatervek alapján szin-
te félévente sorozatgyártásba kerülõ kávé-
gépekkel debütált idehaza a Nespresso, 
a kapszulakávézás legismertebb márkája.  
2008-ban két fiatal MOME-s, Milléte Balázs 
és Telekes Tamás végzett harmadik helyen  
a cég formatervezõi pályázatán. Három 
évvel késõbb nyílt meg egy Bukovich Gyu-
la által tervezett, 1884-ben átadott Andrássy 
úti bérpalota földszintjén a kávésok boutique-
ja, ami csaknem 180 m2-es alapterületével 
valóban lenyûgözõ belsõépítészetet valósí-
tott meg. A világon napjainkban mintegy 320 
Nespresso Boutique létezik, amelyek közül  
a Champs-Elysées-n található a legnagyobb, 
de építészetileg a New York-i Sohóban, illet-
ve Münchenben is lenyûgözõ koncepció szü-
letett. Az egyébként lausanne-i központú cég 
belsõépítészeti konstrukcióját úgy kell elkép-
zelni, hogy a Nestlé Nespresso SA fõállású 
designerei egy alapkoncepciót, egyfajta kere-
tet hoznak létre, aminek az adaptálásán az 
adott város legjobb szakemberei, tervezõi, 
kivitelezõi dolgoznak tovább. Ez annyiban 
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módosult az Újbuda központjában, az Allee 
Bevásárlóközpontban nemrégiben megnyílt 
új üzlet esetében, hogy ez az elsõ tér, ahol 
az új arculati elemek Európában debütál-
hatnak. Mivel a svájci központú kávés cég 
a lehetõ legmagasabb kivitelezési és terve-
zési minõséget kereste idehaza, ezért talán 
nem csoda, hogy az „A-kategóriás” irodai 
terekben már évek óta prémium minõséget 
képviselõ  FITOUT International nevû magyar 
céget bízták meg a 118m2 alapterületû új 
üzlet megalkotásával. A végeredményt elnéz-
ve állítható, hogy a hazai tervezõ és kivitelezõ 
vállalkozásnak sikerül a „retail-szektorban” 
is példaértékût alkotnia. Akik személye-
sen is ellátogatnak az új boutique-ba, azok-
nak a NESPRESSO számára kiemelten fon-
tos „vásárlás-élmény” a lehetõ legmagasabb 
szinten jelenik meg. Noha az Allee kimon-
dottan nívós enteriõrrel rendelkezik, belépve  
a kapszulaszentélybe, mégis magasabb vizu-
ális szintre lépünk. A burkolatok, beépített és 
hagyományosan szervezett bútorzat, a pul-
tok és a megvilágítás is elképesztõen elegáns, 
minden centiméterében világszínvonalú.


