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Noha némiképpen a véletlen játéka, 
mégis minő csodálatos koinciden-
cia, hogy szinte pár nap különbség-
gel számolhatott be a világ design 

sajtója két olyan magyar projektről, ami a zené-
hez kötődik. Az időbeliség mellett a két forma-
terv annyiban érdekes számunkra, amennyiben 
velük kapcsolatban végiggondolható néhány 
következtetés. Kezdjük az időben közelebbivel, 
a hazai híradásokban is széles nyilvánosságot 
kapó Bogányi Gergely-féle „csodazongorával”. 
Érdekes észrevétel, hogy annak ellenére sem 
kapott nagyobb nyilvánosságot a hangszer for-
matervezője, hogy a beszámolók és a spontán 
kritika elsősorban a tárgy hagyományostól elté-
rő formavilágáról szolt. Üveges Péter designer, 
vagy ahogyan a Bogányi-piano weboldalon 
olvashatjuk, főtervező nem ismeretlen a szak-
mában, hiszen a Solo elektromos autótervével, 
Moveo összecsukható robogójával sokan talál-
kozhattak a laikus sajtó olvasói közül is. Ráadá-
sul Üveges Péter nevéhez köthető a 2012-es 
Magyar Formatervezési díjon is honorált U.P.G. 
egyedi hangszerkollekció, aminek része volt egy 
üveggitár. Sok összetevője lehet annak, hogy 
ezek a tárgyak miért nem értek el valódi sikert, 
fejlesztésük, valódi sorozatgyártásuk, üzleti 
sikerük miért maradt el. Gyanítható, hogy  
bármennyire is hatottak újítónak ezek a vona-
lak, valójában nagyon is egy letűnt, elavult para-
digmának a terében ragadtak. Sajnos a kortárs 
designkultúra-kutatás jelen felfogása szerint  

ÉPÍTÉSZ RANDOM

KÜLFÖLD

ITTHON

TRAFIK

INDEX

ELŐJÁTÉK

a „csodazongora” sem progresszív darab. Tud-
juk, hogy alkotói csak mintegy következmény-
képpen gondoltak arra, hogy annak az új hang-
zásnak majd valamiféle formát is kell adni, amit 
el szerettek volna érni. Bogányi elsősorban zon-
gorista, aki egy új hangzáseszményhez keresett 
eszközt. Olyan tárgyat, ami a 19. században 
kialakult szerkezetű hangszerrel szemben képes 
azokat a hangokat is kiadni, amiket ő szeretne 
a zenében hallani. A zongora formája tehát  
nem tekinthető puszta karosszériának, mint  
a Peugeot Design Lab hangszere, amit a Peyel 
szerkezetre kreáltak, vagy a Lady Gagának dedi-
kált Apostol Tnokovski rajzolta Hydra esetében 
történt. A beszámolók szerint itt a lábnak,  
a különféle lágyan ívelt formának a rezgés erő-
sítésében, a hang fizikai létrehozásában is sze-
repe van. Mégis ez az organikus, biomorf for-
ma az, ami csapdába ejti a tárgyat, ami bezárja 
az ezredforduló szempontrendszerébe, a válság 
eredményezte új értékrend előtti „békeévek” 
avultságába. Ennek a narratívának mára egyet-
len hiteles képviselője maradt, ő pedig nem más, 
mint Zaha Hadid, aki az Aliyev Centertől,  
a Zumtobel csilláron, Mellissa cipőn és több 
gyártó asztalán át, az Alessinek tervezett 
tökmag-szotyi-mogyoró tartójáig mindent ter-
vezett már funkciótól és léptéktől függetlenül. 
Ezzel kitöltött egy formaeszményt, ami korlát-
lanságot, gazdagságot és eleganciát sugall, vagy-
is egy sor olyan dolgot, amitől a ma tervezői 
távol tartják magukat.

Mert valódi lelkesedést Szirmay Zsanett,  
a MOME mesteriskolájának textil szakos hall-
gatója váltott ki. Noha erről a munkáról, a bécsi 
Design Weeken felépített Pure Hungarian ins-
talláció részeként már beszámoltunk 2014/6-
os lapszámunkban, most mégis térjünk ide 
vissza egyetlen pillanatra. Mit is látunk itt?  
A tervező népi hímzések mintáit, az úgyneve-
zett keresztszemes mintakincset formálta át, 
digitalizálta, majd lézervágóval vitte fel papír-
ra, hogy végül egy úgynevezett zenedobozba 
töltve a lyuggatott szalagot, hívjon elő egyfaj-
ta crossover zenét. Ez az innováció a slow-
design globális törekvéseitől kezdve, a jövő 
digitális lehetőségein át, a formatervezés való-
di célját firtató kérdésekig telibe talál minden-
féle olyan törekvést, ami meghatározó a design-
kultúra progresszív irányait tekintve.
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Englishman in New York

Magasan a legjobb

Évről évre díjak százait kapják meg építészeti alkotások világszerte.  
Egyfajta túlpörgött PR-iparág épült rá a kreativitás hagyományos kom-
munikációs csatornáira. Várható volt, hogy ez a folyamat inflációt gene-

rál, aminek következtében ma már a díjak töredékének végeredményéről érde-
mes egyáltalán beszámolni is. Az építészeti díjak közül speciális kategóriának 
számítanak a médiumok által alapított díjak: olvasói szavazatok, online kam-
pányok, szponzori különdíjak –  bármi, ami a csövön kifér. Hogy ezúttal még-
is kivételt teszünk, annak két oka van. Először is a David Basulto és David Assael 
által 2008-ban alapított ArchDaily építészeti blog mára nélkülözhetetlen infor-
mációs forrássá vált a világ összes szerkesztője számára, ami alól mi sem vagyunk 
kivételek. Napi háromszázezer olvasó és havi 70 millió oldalletöltés jelzi, hogy 
valóban a világ egyik szakmailag legbeágyazottabb termékéről van szó. Az 
elmúlt években egy sor magyar építész küldött az ArchDailyre saját tervezésű 
épületekről angol nyelvű műleírást, illetve fotósorozatot a publikálás reményé-
ben. Nyilván a visszautasított tételekről nem tudhatunk, ugyanakkor havonta 
egy-egy jó hazai ház bemutatkozhat a világ nyilvánossága előtt, amit aztán  
a laikus és szakmai média idehaza is örömmel szemléz, vagyis számol be para-
dox módon arról az evidenciáról, hogy „lám-lám magyar épületek is vannak  
a világban”. Minden szarkazmust félretéve most valóban van ok az örömre. 
Lapzártánkkal szinte egy időben történt, hogy az ArchDaily pályázatának idei 
kiírásában szereplő tizennégy kategória közül az egyiket az elmúlt 25 év leg-
fontosabb és legjobb magyar építészeti alkotása nyerte meg. A háromezer be-
nevezett projekt közül 31 000 építész szavazatával alakult ki a végső sorrend, 
aminek hála idén a 2015 ArchDaily Building of the Year Awards-on olyan nevek 
mellé iratkozhattak fel magyar tervezők, mint amilyen Álvaro Siza, Jacques 
Herzog és Pierre de Meuron, vagy Shigeru Ban. Ugyan nem ez a „public 
architecture”-kategóriában elért díj a sporaarchitects két metróállomásának 
első nemzetközi díja, de talán ez lehet a legfontosabb. Dékány Tibor, Finta Sán-
dor, Hatvani Ádám, Vadász Orsolya vezető tervezőknek és még egy tucatnyi 
munkatársnak hála most valóban, mélyen átélten van ok az örömre és a gratu-
lációra. Végül ne feledkezzünk Bujnovszky Tamás fotográfusról sem, hiszen a 
legtöbb szavazó az ő Fővám téri és Gellért téri fotói alapján, személyes benyo-
más híján adta le voksát a megérdemelten legjobbra. Gratulálunk!

Gomba József

A Colgate Egyetem támogatja, így semmi 
akadálya annak, hogy felépüljön az egyik 
legjobb brit építész, David Adjaye (Adjaye 

Associates) új művészeti galériája a New York állam-
ban lévő Hamiltonban. A nyitott publikus terekkel, 
szoborparkkal, szemináriumi termekkel, galériák-
kal, kutatóhelyekkel rendelkező épület három 
nagyobb egységből áll össze és érdekes szögtörések-
ben ékelődik be a meglévő házak közé. A beruhá-
zás 21 millió dollárba fog kerülni. 

Fekete Péter

A napokban nyilvánosságra került, hogy  
a világ egyik legnagyobb repülőtér-terve-
ző specialistája, a francia ADP Ingeniérie 

(ADPI) és Zaha Hadid (Zaha Hadid Architects) ter-
vei alapján épülhet fel Pekingben a világ legnagyobb 
repülőtéri terminálja. A beruházóként megnevezett 
Beijing New Airport Headquarters (BNAH) meg-
hívta a projektbe az állami tulajdonú, angolul Local 
Design Institute elnevezésű céget, illetve a szerke-
zettervezés és szakági tervezés zömét a Buro Hap-
pold, valamint a Mott MacDonald and EC Harris 
Group vállata magára. A várossal és az új Daxing 
repülőtérrel is gyorsvasúton kapcsolódó terminál-
nak a pekingi Capital repülőtér kapacitását is bőví-
tenie kell. Sok paraméter ugyan még nem ismert, 
de annyi biztos, hogy évi 45 milliós forgalomra ter-
vezik a csomópontot.  

Sas Károly

Publikálása óta hatalmas nyilvánosságot kap 
és egyöntetű lelkesedés övezi a Gensler nevű 
design stratégiával és konzultációval foglal-

kozó cég ötletét, ami a London Planning Award for 
Best Conceptual Project pályázatra készült. A Lon-
don Underline elnevezésű koncept tulajdonképpen 
egy felhagyott metrószakasz újrahasznosítása vol-
na, ami egyaránt alkalmassá teszi a járatot kerék-
páros és gyalogos közlekedésre, miközben a közle-
kedők mozgási energiájának elektromossá 
alakításával elégíti ki a szakasz energiaigényének 
jelentős részét. A Trevor To vezette design-csapat 
egyfajta szén-monoxid-mentes zónában gondolko-
dik, ami kiskereskedelemmel és kulturális terekkel 
gazdagított városi köztérré képes válni.   

Velocipéd István 

01

04

02

03

Fotó: Bujnovszky Tamás
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SZÉTSZEDÉS  
ÉS ÖSSZERAKÁS
Családi ház Minszkben

A fanatikusokat kivéve  

igazán hat évvel ezelőtt vált ismertté  

a szakmában  

a Natkevičius & Partners neve,  

mikor is a Mies van der Rohe Award 2009 

nomináltjai között szerepelt  

a litván építésziroda  

2008-as kaunasi (Litvánia) terminálépülete. 

Most egy kisebb munkájukba  

futottunk bele.

Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

GINTAUTAS NATKEVIČIUS

LEONAS GARBAČAUSKAS
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A Litván Építészek Szövetsége tavaly 
ősszel, hatodik alkalommal szer-
vezte meg a „Zvilgsnis i save”, vagy-
is a Betekintés című biennálét, 

melyen a különféle építészeti műfajokban 2012 
és 2014 között tervezett – megvalósult, illetve 
(még) terv szintű – épületekből rendeztek válo-
gatott kiállítást. A tárlaton litván területen fel-
épült (vagy oda tervezett), valamint külföldi 
projektek egyaránt helyet kaptak. Köztük volt 
Gintautas Natkevičius vezető tervező és mun-
katársainak kisház terve is, ami néhány hónap-
pal ezelőtt a fehérorosz Raubičiai térségében 
épült meg. A Minszktől nagyjából 20-30 kilo-
méterre fekvő területet a köznyelv természeti 
szépségei és nyilván fekvése okán Fehérorosz-
ország Svájcának nevezi, a téli hónapokban az 
ország minden részéről, de külföldről is özön-
lenek ide a téli sportok szerelmesei. 

Megközelítőleg 2000 négyzetméternyi, fák 
ölelésében fekvő telekre húzták fel a kétszintes 
házat. A szerény összterületű (272 m2) családi 
lak lényegében idegen testként áll úgy az erdei 
környezetben, mint a távolabbi épületek szom-
szédjaként. Nem a sátortetős, faszerkezetes, 

Vonzóvá ez a ház a fekete téglafalazatát fel-felszakító ablakok változó ritmusú rendszere által válik
Nagyon pontosan megválasztott berendezési tárgyakMegközelítőleg 2000 négyzetméternyi, fák ölelésében fekvő telekre építették fel a kétszintes házat
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vagyis klasszikus helyi építési módot tükrözi  
e felépítmény, inkább a néhány éve lényegében 
univerzálissá lett, konténerszerű, monolitikus 
tömbformát, melyben, ha igen, akkor elsősor-
ban az építési anyagok használata adhat kevés 
fogódzót ahhoz, hogy éppen milyen kulturális 
és/vagy földrajzi területen járunk. Natkevičiusék 
jelen kisháza idegenszerű, mégsem feltűnni 

vágyó épület. Józan, racionális, funkcióelvű. 
Vonzóvá a fekete téglahomlokzatait  fel-felsza-
kító üvegfalak változó ritmusú rendszere által 
válik. Távolról tekintve a házra, mintha óriások 
építőjátéka lenne, amit a gigászok változatos 
módon rakhatnak össze, majd szedhetnek újra 
szét. A belső téri szisztéma a hagyományos 
elrendezést követi, eszerint a családi, baráti 
együttlétek térrészei a földszintre kerültek, a pri-
vát hálók az emeletre - utóbbiak megközelítése 
a téglaforma ház nagyjából szimmetriatenge-
lyébe elhelyezett, nyitott lépcsőházból történik.  
A kompakt külső merész szögekkel, mennye-
zetmegnyitásokkal szabdalt, már-már mono-
króm belsőt rejt, melynek berendezése nagyon 
pontosan megválasztott bútordarabokkal, vilá-
gítótestekkel történt, láthatóan jól megírt kon-
cepció alapján. 

Tervezés: 
Gintautas Natkevičius, Rimas Adomaitis,  

Jurgita Skalskytė

Tervezés éve: 
2013

Megvalósítás éve: 
2014

Összterület (nettó):
272 m2

Már-már monokróm belső tér

A szimmetriatengelybe helyezett nyitott lépcsőház

Merész szögek, mennyezetmegnyitások

Innen mintha  
egy nyitott 

pagodaépületben 
állnánk



16 17

IZGALMAK 
HLOUBĚTÍNBEN 

Régi-új cseh ház 

Lenka és David. Párok az életben, harmincasok,  

építészek. Prágaiak. Közös az építészstúdió, a családi ház,  

sőt, e kettő lényegében egyazon helyet jelent, egy régi-új házat, aminek renoválása és 

kibővítése Lenka diplomatémája volt 2008-ban,  

a prágai Művészeti, Építészeti és Design Akadémián. 

Szöveg
Építész

Fotó

HAGYÓ ESZTER

LENKA KŘEMENOVÁ, DAVID MAŠTÁLKA

DAVID MAŠTÁLKA

Prága központjától néhány kilométer-
re található Hloubětín. 1922 óta, ami-
kor is létrejött Nagy Prága, a cseh 
főváros egyik kerülete, éppen a kilen-

cedik. Nem mellesleg a világhírű Tesla cég főha-
diszállásáról ismert ez a városrész. Itt talált 
2003-ban egy kicsi házat az építészpáros, olyan 
régit, közel 200 éveset, ami még az új millenni-
um idején sem kapcsolódott a városi infrastruk-
túrához, hogy mást ne mondjunk, egy legalább 
száz éves latrinát is találtak a kertjében. Cserép-
pel rakott nyeregtetős, tapasztott vegyes-falas 
(közel 1 méter vastag faltesttel), egyszerű szer-
kezetű vidéki ház. Hat apró ablakkal megnyi-
tott, bent két, bolthajtásos „szép szobával”, 
amelyhez kicsi, központi előtér és konyha csat-
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lakozott. Hamisítatlan rurális hangulat, ami 
egyértelmű kiindulópontja volt a terveknek, 
avagy, idézve Davidot:” jól tudtuk, hogy ezt  
a páratlan atmoszférát meg- és tiszteletben tart-
va fogunk egy abszolút kortárs lakó és munka-
helyet létrehozni.” 

Már-már pagodaszerű kép
Városban mégis vidéken

Az új épületrésszel, kereszt alaprajzúra kibőví-
tett együttes az a1house nevet kapta, jelezve, 
hogy itt valóban egy tető alatt az élet és a mun-
ka – az ódon házrész a család rezidenciája, az 
újabb szárnyakban működik a stúdió, 2-3 állan-
dó kollégával. Ha kívülről tekintünk az épület-

A régi és az új részek könnyen megkülönböztethetőek
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együttesre egyértelmű, hogy szinte műemléki 
szemlélettel, „olvasható” homlokzatokat alkot-
tak: a régi részek hófehér, homogén – a nyílás-
zárókat vakolatarchitektúrával vagy keretezés-
sel nem elkülönítő – vakolatúak, az új részek 
natúrszínű deszkaborítást kaptak. Belsőépíté-
szetük is hasonló elvek mentén alakult, eszerint 
a régi házbelsőben a „nagy forgalmú” helyisé-
geket epoxy-padló egyesíti, a falak a tégláig-kőig 
visszakapartak, ezeket egészítik ki a nyersbe-

Az átjárók között is kis kertrészek alakultak Az új épületrészek mindenütt deszkaborítást kaptak
Közös étkezések tere az új épületrészben A stúdió fő burkoló és bútoranyaga a táblás rétegelt lemez
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Tervezés: 
Lenka Křemenová,  

David Maštálka (A1Architects)

Tervezés éve: 
2008

Megvalósítás éve:
2010-2014

Összterület (nettó): 
220 m2

ton-felületek és helyenként a deszkázás. A mun-
katerek jellegzetes anyaga – falburkolat és bútor 
esetében egyaránt – a nagytáblás rétegelt lemez.  
Az teraszos épületrészek körül és között (az átjá-
rókban) hamisítatlan dzsumbúj-kert, régi szá-
razon rakott kőfal maradványaival, 40-50 éves 
termő cseresznyefával. És még a bevezetőben 
említett latrina is megmaradt, persze új funkci-
ót kapott, kerti tároló ma már. 

Szinte teljes homlokzaton a kert felé felnyitott konyha

Nyersbeton lépcső vezet a régi ház tetőterében kialakított lakrészbe
A stúdió terasza, öreg cseresznyefával

A családi étkező részlete

Enyhe bolthajtás, búbos kemence, kemencepad – egyetlen szín alá rendezve
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LOMBKORONASZINT
Családi ház Budaligeten

Amikor egy-egy új villaépületről esik szó, az ember gyakran  

hajlamos távol tartani magától, mondván,  

ez nem az én anyagi szintem vagy méretem, ez túlzás, ez a lakhatás fetisizálása.  

A „milyen legyen?” döntésének folyamata is sokakat riaszthat, hiszen legtöbbször  

nincs pontos esztétikai  

önképünk - ami egy ekkora beruházásnál ráadásul sokszor  

életfogytig meghosszabbítottnak látszik -, és az  

energiák is előbb fogynak el, mint a problémák. 

Szöveg
Építész

Fotó

TORMA TAMÁS

PAJER NÓRA, SOLTÉSZ NOÉMI, 

KOROMPAY ATTILA

BUJNOVSZKY TAMÁS

A családiház-építés nagy kaland és leg-
többször előbb van kedvünk ab- 
bahagyni, mint lehetne. Az utóbbi 
lassan tíz év házai viszont már „vál-

ságházak”, és nem a látványos gazdagodás emlék-
művei. Ezen a házon is minden más látszik, sem 
mint a steril befejezettség. Még sok munka van 
hátra rajta és körülötte – és direkt nem írtam vil-
lát, mert tulajdonképpen ez egy kis ház (három 
szintjén összesen 140 négyzetméter), ha úgy ala-
kult volna, bármelyikünké lehetne.

Vagy mégsem. Mert a médiában dolgozó 
tulajdonos feleségével egy olyan telket szúrtak 
ki, aminek meredek lejtője tele volt óriásfákkal, 
nem volt saját bejárata, sőt külön hozzáférése 
sem: az adottságok tehát nagyrészt meghatá-
rozták a lehetőségeket. Ahogy ismerősek vol- 
tak a környéken, úgy találták meg a leendő  
építészeket, Pajer Nórát és Soltész Noémit  
a Nanavíziótól, ismerősökként – az építészek 
első jelentősebb megbizatása ez volt. A telken 
állt már egy téglából épült, lapos tetős kisház 
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(36 négyzetméteres, alápincézve) abból az idő-
szakból, amikor a környéken még főleg erdő és 
néhány hétvégi ház volt csak. A valahai síokta-
tó hajléka pirosra festett ereszeivel azonban 
meghatározó volt a választásnál, nem is bontot-
ták el, hanem melléépítették a folytatást. 

Az új ház két különböző, egymásra merőle-
ges elforgatott kubus összeillesztéséből áll,  
a zártabb, fekete tömbhöz egy fémszínű és -borí-
tású kapcsolódik. Utóbbi karcsúbb, és jobban el 
is válik a környezetétől, a jelentősen nagyobb 
üvegfelületek és a tömbjének a homlokzati sík-
ból való kisebb kiugratása csak kiemelik szolid 
különbözőségét. Az erős lejtőben a ház egy vas-
betonplatón ül, ami a kiviteli tervekért felelős 
Korompay Attila ötlete alapján a hegy oldalán, 
lépcsőzetesen és karomszerűen kapaszkodik  
a földbe, akadályozandó a megcsúszást. Az el- 
ső tervek még egy fa köré épített házról szóltak,  
de ez kivitelezhetetlennek bizonyult, maradt vi- 
szont a meglévő fák különleges közelsége – 
összesen kettőt kellett kivágni az építkezés 
miatt. Sudár tölgyek (a bejáratnál álló éppen 150 
éves), szelídgesztenyék és erdei fenyők veszik 
körbe a házat, a madárdal mindennapos, a fel-
ső ablakok mindenhol bőven a lombkorona vo- 
naláig érnek. (Az épület olyannyira illeszkedik  
a fák közé, hogy a madarak gyakran kamikaze 
repülésekkel átjárhatónak is vélik – ottjártunk-
kor éppen a nagy üvegfal madármatricázása volt 
napirenden.)

A délnyugati oldal, ahová megérkezünk – a sátortetős házkubus ismétlődik
A ház egy megerősített vasbetontalapzaton áll a lejtőben, a talapzat hátrafelé kapaszkodik a földbe

A ház déli, felső oldala, az üvegfelületre majd a madármatricák kerülnek
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A kívülálló persze itt kétszeresen is kívülál-
ló: egy szigorúan magánhasználatra készült épü-
letben vajon mennyi az, ami ezeken a falakon 
túl is érvényes lehet?

Pajer Nóra és Soltész Noémi háza a budaligeti 
domboldalban azzal lep meg, hogy noha karak-
teres – és a mellette, fölötte lévő tégla, illetve 
fehér modern (a Minusplus tervezte, 2012-ben 
átadott családi házról van szó / OCTOGON 
2012/9 - szerk.) között is jól egyensúlyoz – 
újdonságában nincs semmi hivalkodó. Min-
den oldalról más képet mutat, de mivel körbe-
járni amúgy sem lehetne, igazi arcának 
nevezzük a domboldali teleknek megfelelően 
lefelé, a völgy irányába forduló frontját. Ez 
ugyan észak-északnyugat, de a fák miatt nincs 
baj a benapozás mennyiségével. 

És belül sem a prospektusok csillogóan steril 
termékuniverzumát találjuk – a konyhában 
mintás, magyar cementlap, térelválasztóként 
nagy ötlet volt a kerítésrácsként ismert, dunaúj-
városi Heidekkert használni – a legkülönlege-
sebb elem itt az egyedileg gyártott és két szintet 
átfogó üvegfal. A mennyezetek és a falak látszó-
betonja itt szintén nem ideológiai kérdésnek 
tűnik: olcsó és ergonóm, bár ez megint az a bizo-
nyos határ, a benne élőknek így is tetszett.

A három szintet egyébként belülről is az in- 
kább laza, mint aszketikus egyszerűség uralja. 
Alul talán idővel külön lakrész lesz, középen  
a fő lakótér egy ázsiai út emlékét őrző bútorok-
kal, a felső szint pedig a később továbbosztható 
gyerekszobáé. Ezekből a falakból nem  
a száz- vagy kétszázmillió mindenhatósága süt, 
ezt a házat a környezeti illeszkedéséért lehet iga-
zán szeretni. És még nincs csúcsra járatva – 
akkor lesz az igazi, ha teljesen elkészülnek majd 
oldalsó, alsó és felső teraszai is.

Építészet: 
Pajer Nóra, Soltész Noémi (Nanavízió)

Projekt- és belsőépítész:
Korompay Attila (Térhálózat Design)

Világítás: 
Jánosi András (Lumoconcept)

Szerkezeti tervező:  
Lakos Gellért

Épületgépész tervező:
Korompay Zoltán (Gerappa Kft.)

Szerkezetépítés:
Virágh István

Üvegszerkezetek: 
Kovács Üveg Kft.

Alapterület (össz): 
140 m2  

(pince 30 m2 + földszint 65m2 + tetőtér 45 m2)

Tervezés éve: 
2010

Kivitelezés, kiviteli tervek: 
2010-2014

A középső szint nappalija konyharésszel és némi art decós hangulattal

A harmadik szintre vezető lépcső mellett új szerepben a Heidekker kerítésrács
Ez ma a dolgozórész az egyedileg készített üveglap felső részével
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A sudár tölgyfák között a főfront – az L alak vége kissé előrelebeg

Az emeleti dolgozó, ahol a tetőtérben a két sátortetővonal összeér

A gyerekszoba bejárata, ma még csak egy kislány lakja a szobát A gyerekszoba később akár három részre is osztható lesz; a véghomlokzat-belsőn táblafal
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A TÖRTÉNET 
FOLYTATÓDIK
IBS diákszálló, Graphisoft Park

A második kerületből a Graphisoft Park területén álló  

műemléki épületekbe költöztette campusát  

az International Business School (IBS), a diákok elszállásolására pedig új ház épült,  

mely terveit a Vikár és Lukács Építész Stúdió jegyzi. 

Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

LUKÁCS ISTVÁN, VIKÁR ANDRÁS DLA, 

GÁL ÁRPÁD, BENCSIK TAMÁS

BUJNOVSZKY TAMÁS16 hektárnyi, Duna-parti, zöldöveze-
ti területen formálódik a Graphisoft 
Park, a beruházás első két ütemét, 
1998 és 2006 között, nagy figye-

lemmel követte a nemzetközi és hazai sajtó egy-
aránt (OCTOGON 1998/2; 2005/4). E sikertör-
ténet főbb állomásai tehát jól ismertek, az utóélet 
már kevésbé, pedig érdekes lenne egy nagyobb, 

Úgy tagolták az épületet, hogy egy-egy felülete ne legyen hosszabb, mint a tisztviselőtelepi lakóépületek homlokzati hossza, miközben a volumen  jóval nagyobb
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fejezetei a Park születés- és fejlődéstörténetének.  
Ha a beruházási ütemekre tekintünk egyértel-
mű, hogy a 2008 utáni magyar gazdaság állapo-
ta tükrözi a lehetőségeket: mint mindenhol 
(kivételek persze az uniós támogatású állami 

fejlesztések), úgy itt is visszafogták a beruhá-
zást. Ami azóta megépült („H” épület,  Hováth 
Zoltán, TEN Építész Műterem Bt., „U1” épület, 
műemléki tömbök, Kajdócsi Jenő, Lénárt Sza-
bolcs, KJT Építész Stúdió) szerencsére követik 
az aranykoriak színvonalát. 

A déli, mindezidáig jórészt beépítetlen terü-
letrészén néhány hónapja áll és működik az IBS 
diákszálló. Nem „csupán” új ház, hanem új 
Vikár és Lukács épület is ez egyben, hiszen az 
építészstúdió munkatársai több épületet is ter-

veztek már a Parkba (a sajnos kevéssé ismert, 
különleges tömegképzésű, kis alapterületű „L” 
épületet /2000/, és a jól ismerteket: az „F” /2001/ 
és az „M” épületet /2007/). 

A párhuzamos vázlattervek versenyét köve-
tően megvalósult IBS diákszálló mellé az erede-

átfogó kutatás a Graphisoft Parkról, amely a kor-
társ építészettörténeti krónika mellett, például 
a munkaszociológiai és a nyilvánvaló hazai gaz-
daságtörténeti aspektusokra is kitérhetne. 
Hiszen mindezek összeérő, egymást feltételező 

Tökéletes illeszkedés a környezethez

Három épületeleme – 4 + 3 + 3 szintesek – együtt egy torzított „Y” alaprajzot adnak ki

Anyagi okokból nem az iroda tervei alapján született meg a belsőépítészet
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Építtető: 
Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft.

Építész tervezők: 
Lukács István, Vikár András DLA, Gál Árpád, Ben-

csik Tamás (Vikár és Lukács Építész Stúdió)

Építész munkatársak: 
Mangel János, Kákóczi Norbert, Szentmáry Sza-

bolcs, Berecz Dániel

Tervezés éve: 
2013

Építés éve: 
2014

Bruttó szintterület:
3600 m2

A főbejárat a találkozási pontban

Lendületes vonalakkal megrajzolt, éles kontúr szervezi egységbe a három épületrészt

a homlokzatalakítás; a homlokzatokon egysé-
gesen két eltérő felületű (sima és bordázott) 
kerámiaelemet alkalmaztak. Az eltérő textúrá-
jú kerámialapok véletlenszerűen váltják egy-
mást a külső falakon és a kerámiasorok között, 
a burkolati síkig kiemelt üvegsávok pedig tovább 
dinamizálják az épület homlokzatát. Az eltérő 
kerámiasorok olyan dekórumot adnak ennek az 
alapvetően technicista épületnek, ami távolról 
emlékeztet a közeli tisztviselőtelepi házak tég-

ti tervek alapján egy inkubátorház is épült vol-
na, a lehetőség persze a jövőben adott a ki- 
alakítására. A redukció azonban nem okozott 
csonkulást a végeredményben: a három tömb-
ből szerkesztett, főhomlokzatával a Park felé 
forduló diákszálló egységes egész így, önma-
gában is. Három épületeleme – 4 + 3 + 3 szin-
tesek – együtt egy torzított „Y” alaprajzot 
adnak ki; maximum a minimumon, avagy 
ezzel az alaprajzi elrendezéssel lehetett a szűk-
re szabott területen a lehető legoptimálisabb 
építészeti megoldást nyújtani. Lendületes 
vonalakkal megrajzolt, éles kontúr szerve- 
zi egységbe a három épületrészt, erre  erősít rá  

laburkolatának színjátékára. Illetve, miként  
a vezető építészek e sorok írójának korábban 
elmesélték: „úgy tagoltuk a diákszállót, hogy 
egy-egy felülete ne legyen hosszabb, mint a tiszt-
viselőtelepi lakóépületek homlokzati hossza, 
miközben a volumen nyilvánvalóan jóval 
nagyobb.” Vagyis a régi Gázgyári területet is 
magában foglaló Park régmúltja, kortársi nyel-
ven persze, de „felíródott” az IBS diákszálló 
remekbe szabott épületére.
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MAgAS FOKON
A National Instruments irodatömbje  

Debrecenben

Emlékeim szerint  

az elmúlt tizenöt évben soha nem fordult 

elő, hogy egy épület fotózása,  

bejárása után hálás üzenetet írok, amiben 

megköszönöm a portaszolgálat segítő-

készségét, nyitottságát és barátságos 

gesztusait. 

Szöveg
Építész  

/projektmenedzser
Belsőépítészet

Fotó

MARTINKÓ JÓZSEF

SZŐNYI KRISZTIÁN

SÁROSDI-MÁDI  

KRISZTINA, 

LÁNCOS ÁRON

BUJNOVSZKY TAMÁS

Képláírás, képaláírás

Imitt-amott szinte egy hotel terében érzi magát az ember

A környezet magas minőségével fejezi ki a vállalat azt, hogy a munkatársait tekinti a legfontosabb értéknek
A MoPa Mohány és Páfra Kft. által épített 11 zöldfal egyike az NI Irodaházban

Mintha a nyolcvanas évek ott, 
Debrecen ipari parkjában, a vá- 
ros határában értek volna véget 
véglegesen. Ritka pillanat, ami-

kor az egykori „portásország”, a „tízmillió ház-
mester országa” ennyire barátságos orcáját for-
dítja egy kissé hisztis, kissé kapkodó sajtó- 
munkás felé. Köszönet érte. 

Ezen antré után kíváncsivá vált a szakíró. 
Nyilván egy ilyen típusú villámlátogatás során 
nem lehet belelátni az amerikai gyökerű, első 
tengerentúli gyártóbázisát 2001-ben, Debrecen-
ben megnyitó National Instruments (NI) válla-
latcsoport szervezeti kultúrájának mélyebb réte-
geibe, ugyanakkor az említett portások visel- 
kedése sokat elárult. Az optimista értelmezés 

a belsőépítész tervei alapján beépített ötletes  
tárgyalószigeteket, illetve büfépultot is látni  
lehessen. Itt már érzékelhető, hogy az egyterű 
irodabelsőben fontos szerepet kapnak azok  
a kisebb térrészek, tagolások, amik a közösségi 
élet terepei. Tovább differenciálják ezt a képle-
tet azok a bútorcsoportok, illetve részlegek, 
melyek az elvárt megoldások horizontja fölé 
emelkednek: imitt-amott szinte egy hotel teré-
ben érzi magát az ember.

Építészeti értelemben az irodatömb elemzé-
sének kulcsát abban lehet megtalálni, hogy az 
átlagos fejlesztői szint felett, szinte már középü-
let jellegű részletképzés és anyaghasználat hatá-
rozza meg az épület külső megjelenését. Az üveg 
függönyfalak a lehető legkifinomultabb megje-
lenést biztosítják, miközben az épülettömb jelleg- 
zetes sarokpontján látható homlokzati acélháló 
amellett, hogy az árnyékolásban is szerepet  
kap, lenyűgöző textúrájával egyfajta vizuális  
csúcspontként hat. Ezzel a részlettel is összefügg,  

nyomán ugyanis úgy gondolható, hogy az épí-
tészeti kvalitás nem önmagáért való: az épített  
környezet mindent átható erővel bír. Esetünkben  
a magas minőséggel fejezi ki a vállalat azt, hogy  
a munkatársait tekinti a legfontosabb értéknek. 
Noha egy úgynevezett „zöldmezős” fejlesztésről 
van szó, az NI építészeti, belsőépítészeti részletei 
a minőségről, kiszámíthatóságról, illetve a távla-
tos gondolkodásról tudósítanak. Ez pedig napja-
ink turbulens gazdasági viszonyai között az egyik 
legnagyobb érték.       

A kezdetek óta három nagyobb fejlesztési ütem 
zajlott le, illetve a negyedik ütem pár hónappal 
ezelőtt fejeződött be. Mint ahogyan az elmúlt 
tizenöt évben is történt, az NI Hungary Kft.  „C” 
jelű irodaépületének építése, az „A” jelű épület 
bővítése konferenciateremmel, valamint a por-
taépület és kerékpártároló bővítése mind a kana-
dai születésű Michael Cojocar építész által veze-
tett CMA International építészirodához köthe- 
tők; korábbi kitűnő munkáiról magazinunk is 

beszámolt. A többek között a kanadai és norvég 
nagykövetség budapesti épületeit is jegyző stú-
dió magyarországi műtermét 2012 óta Szőnyi 
Krisztián építész vezeti, aki a kezdetektől a cég 
munkatársa (OCTOGON 2005/2.).

Mint ahogyan már szó esett róla, a korábbi 
fejlesztési ütemek strukturálisan kijelölték, meg-
határozták az új irodai egység tömegviszonya-
it, helyét, kapcsolatait. Noha az Új Széchenyi 
Terv pályázatán elnyert forrással támogatott 
nagyszabású fejlesztés több elemből áll, most 
mégis maradjunk a legnagyobb egység, az iro-
datömb (a „C” épület) részletesebb bemutatásá-
nál. Az új portaépületen át megérkezve, egy 
üvegfalú nyaktagon keresztül jutunk be az épü-
let földszinti, közösségi fogadóterébe. Ezen  
az érkezési irányon kívül, pontosabban ezzel  
a megközelítési iránnyal ellentétes oldalon egy 
másik recepcióval ellátott bejárat is létezik, ami 
közvetlen kapcsolatban van a parkolóval. A por-
ta felőli érkezés lehetőséget teremt arra, hogy  
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Az átlagos fejlesztői szint felett, szinte már középület jellegű részletképzés és anyaghasználat határozza meg az épület külső megjelenését

Egyterű munkatér részlete a LEED Gold energiahatékonysági minősítést kapott épületben Az irodabelsőben fontos szerepet kapnak azok a kisebb térrészek, amik a közösségi élet terepei
A prózai részletek szintén gondos kivitelezésben

Belsőépítészet: 
Sárosdi-Mádi Krisztina, Láncos Áron 

(MádiLáncosStudio)

Tájépítész, kert- és tájépítészet: 
Drobni Mária (Drobni és Morvay Tájépítész Kft.)

Tervezés éve: 
2011-2012 (koncepcióterv) 2013 (eng/kiviteli terv)

Megvalósítás éve: 
2014

Összterület (nettó „C” épület):
6 100 m2

Építészet és projektmenedzsment: 
CMA International

Ügyvezető igazgató: 
Michael Cojocar

Építész tervező/projektmenedzser: 
Szőnyi Krisztián

Építész tervező: 
Krizka György

Építész munkatársak:
Péntek Márton, Novák Péter, Deli Domicián, 

Gyenizse Péter

illetve ugyancsak a minőségről tudósít az a tény, 
hogy az épület LEED Gold energiahatékonysá-
gi minősítést kapott, köszönhetően  
például a napfény mennyiségét érzékelő, vala-
mint jelenlét-érzékelővel is ellátott intelligens 
világításvezérlésnek.

Megismerhető tehát a recept: az igényes épí-
tészeti részletek, a hosszú távú, stabil stratégi-
ai gondolkodás és együttműködés a fejleszté-
sek területén sikeres vállalkozást eredményez. 
Tessék ezt megjegyezni!
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TŰZGÁTLÁS FELSŐFOKON
2009 óta van jelen a magyar és a nemzetkö- 
zi tűzgátló nyílászárókat kínáló cégek piacán  
a Coolfire Kft. Az általunk kínált és gyártott ter-
mékek a hazai és nemzetközi biztonsági szabá-
lyoknak megfelelőek, hosszú élettartamúak, gaz-
dag méret és formaválasztékúak, áruk kedvező, 
végül, de nem utolsó sorban pedig (a helyzetnek 
megfelelően) a hagyományos vagy kortárs építé-
szeti igényeknek egyaránt megfelelnek.

Egy épület tervezésekor, korszerűsítésekor sok-
szor kötöttséget jelent, hogy a beépíteni kívánt  
nyílászáró minden szempontból biztonságos,  
ugyanakkor esztétikus, az építészeti gondolatot 
kiszolgáló termék legyen. Legutóbb a debreceni 
National Instruments új csarnoképületében, a „B” 
szárny és előcsarnok közötti szakaszon ennek  
a kihívásnak kellett megfelelnünk. Az említett 
nagyforgalmú szakasz a menekülési útvonal része 
is egyúttal, így strapabíró, tűzgálásra alkalmas, 

kétszárnyú kivitelű üvegajtóra volt szükség. Mind-
ezek kiszolgálására a legalkalmasabbnak a cégünk 
által gyártott Sapa Thermo74 beltéri EI 60 tűzgátló, 
alumíniumból készült, kétszárnyú ajtó-fix üvege-
zett szerkezetet tartottuk. A mindkét ajtószárnyán 
pánikfunkcióval, rejtett függőleges rudazattal, 
hidraulikus csúszó-sínes sukóval és csukássorrend 
szabályzóval ellátott, magas nyitásszámra terve-
zett nyílászáró (mérete 4525 x 2965 mm) kialakí-
tása érdekes, egyedi technikai részletet is mutat, 
mivel a fent említett esztétikai szempontok okán 
a tartóoszlop előtt az üveg helyett alumínium 
tűzgátló-betétet kellett alkalmaznunk. 

A tűz - és füstgátló nyílászárók gyártását és ter-
mékeink minőségét jogszabályban előírt követel-
ményeknek megfelelően folyamatosan ellenőriz-
zük, és erre az ellenőrzésre alapozva adjuk ki  
a 275/2013. (VII. 16.) kormány rendeletben elő-
írt teljesítménynyilatkozatot.

A Coolfire Kft által kínált termékek:
Egy és kétszárnyú alumínium ajtók, portálszerkezetek tömör betéttel és üvegbetétekkel Sm, Sa füstgátló, 
illetve EI30, EI60 és EI90 tűzálló kivitelben bel- és kültéri megoldásokra egyaránt.
Üvegfalak üvegezett elemekkel EI30, EI60, EI90, EI120 határértékkel.
Automata üvegajtók EI30 tűzgátlási határértékkel.
Üvegfödémek, függönyfalak EI30 tűzgátlási határértékkel.
Fix ablak, szerviz ablak bel- és kültéri megoldásokra EI30, EI60, EI90, EI120 tűzgátlási határértékkel, 
üvegezett elemekkel.
Tűzgátló függönyök és füstkötény falak
Cégünkről, termékeinkről továbbiakat a www.coolfire.hu honlapunkon olvashatnak

BUDAPESTI 
ÉPÍTÉSZETI 
FILMNAPOK

BUDAPEST 
ArchITEcTUrE 
FILM DAyS

2015. MárcIUS 5-8. 

5-8Th MArch 2015. 

TOLDI MOZI

TOLDI cINEMA

FILMNAPOK.KEK.Org.hU
FILMNAPOK@KEK.Org.hU
TOLDI MOZI: 1054 BUPAPEST,
BAjcSy-ZSILINSZKy úT 36-38.
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TELEPI áLMODOZáS
chrISTIANIA, Egy TárSADALMI KÍSÉrLET 40 ÉvE
BELSő KErT
ÉLET A KOPOrSógyárBAN
A MAKEr MOZgALOM
h2T
hE TE ÉPÍTED
A METABOLIZMUSON TúL
MIKrOTóPIA
MUMBAI: NAgyvárOS NyOMáS ALATT
grAN hOrIZONTE: Egy NAP ALATT 80 vILág KörüL
ELhAgyOTT SZÍNFALAK
NANTES SZIgETÉNEK gÉPórIáSAI
SZEgÉNy EMBEr BOLONDSágA
KÉTSZErES BOLDOgSág
NEM TErvEZETT hATáS
FELüLjáró
A Körgyűrű
LONDON KörPáLyA
rövIDFILMEK - TúLÉPÍTvE ÉS BEFEjEZETLENüL
KővÉ váLT EMLÉKEK
NEON
A FILM MINT INSPIrácIó AZ ÉPÍTÉSZETBEN: ISAy WEINFELD ELőADáSA
rövIDFILMEK - KELET-EUróPAI MESÉK
AZ ISKOLA MINT várOS
TúLSágOSAN rÉgóTA
BArBAKáNIA
A KULTúrA KATEDráLISAI

LÉPÉSEKKEL  
MÁSOK  
ELŐTT
A National Instruments  
Science Park-Debrecen  
gépészeti kivitelezése

A National Instruments Science Parkjának alapkőletételére  

2013. október 1-én került sor és a 6000 négyzetméteres létesítmény 11 hónap alatt épült fel. A mintegy négymilliárd forintos  

beruházással a National Instruments vállalatcsoport ismét bizonyította a magyar innováció iránti elkötelezettségét; a megvalósításhoz 

közel kétmilliárd forintos uniós támogatást vett igénybe.

A projekt három fő elemből épül fel. 
Egyrészt infrastrukturális bőví-
tésből, ennek keretében jött létre  
a debreceni leányvállalat jelenlegi 

épületeihez kapcsolódó, háromemeletes új épü-
let, ami háromszáz új, kvalitatív munkaállo-
más kialakítását tette lehetővé. A projekt máso-
dik pillére kutatás-fejlesztést (K+F) szolgáló 
eszközök beszerzése, harmadik összetevőként 
pedig egy jelentős mértékű informatikai fej-
lesztésre is sor került.

Az ilyen jelentős cég újonnan kivitelezett 
irodaépületénél a belső és külső dizájn meg-
teremtése mellett az épületgépészet vívmá-
nyai is jelentős szerephez jutnak. Az ENSI Kft. 
már a tender elnyerését követően tisztában 
volt azzal, hogy a fent leírt célok és struktúra 
eléréséhez egy modern, a dolgozók számára 
minden komfortot előtérbe helyező, egyúttal 
gazdaságos és fenntartható épületgépészeti 
rendszert kell létrehoznia. 

Lévén egyterű, teljesen üvegfalú irodákról 
beszélünk, a komforthűtés és -fűtés megoldása 
jelentette az egyik legjelentősebb kihívást vala-
mennyi szintjén az épületnek. A hely kihasznált-
sága és az alkalmazott technológia miatt a gép-
házat a legfelső (tető) szinten alakítottuk ki. 

Az épület teljes fűtési hőigénye 407 kW, melyet 
öt darab, egyenként 114 kW-os fali, kondenzá-
ciós Remeha Quinta típusú kazán lát el, kasz-
kád rendszerbe kötve. A rendszer ellátására elég-
séges négy kazán helyett bekerült egy ötödik is, 
amely így, az egyik kazán hibája esetén is képes 
biztosítani a megfelelő hőmérsékletet. 

Hűtési igény tekintetében elértük a 800 kW 
hűtési igényt. A fenti igény ellátására kompakt, 
léghűtéses hűtőgépeket építettünk be a tetőn.  
A hűtési energiát a gépészeti hő- és hűtőközpont-
ból osztjuk szét. A berendezés úgy lett kiválaszt-
va, hogy átmeneti időben is biztosítani tudja  
a szabad hűtést is, így igen kedvezően, energia-
takarékosan és környezetbarát módon oldható 
meg a hűtés az épületben. A tetőn két TRANE 
gyártmányú folyadékhűtőt helyeztünk el. 

Az épület teljes területén padlókonvektorokat 
építettünk be, ezek meggátolják a párásodást 
és a diszkomfort érzet kialakulását. Az egysé-
gekben ventillátorok találhatóak, így teljesít-
ményük jelentősen megnő. A berendezések 
csoportonként vezérelhetőek a fali érzékelőről, 
melyek a konvektorban található ventilátor for-
dulatszámát állítják be.

A hűtési energia megfelelő szétosztásáról 
segédenergia nélküli aktív hűtőgerendák gon-
doskodnak, melyeket a mennyezeten kell elhe-
lyezni, valamint friss levegővel táplálni. A hűtő-
gerendák mellett hagyományos négycsöves 
fan-coilokat is beépítettünk, főként a folyosó-
kon és a nagy hőterhelésű helyiségekben.

Mivel a National Instruments a világ egyik 
vezető informatikai gyártó és kísérletező cége, 
a szerverterem kiépítésére kiemelt figyelmet for-
dítottak a projekt során. Az adatok tárolása és 
azonnali folyamatos megosztása a világ egyéb 
pontjain lévő gyártóközpontokkal létfontossá-
gú az anyavállalat szempontjából. A feladat az 
volt, hogy a nagy teljesítményű számítógépek 
számára a zárt szerverteremben folyamatosan 

22 C fokot kell tartani, 40%-os relatív páratar-
talom megtartása mellett, ahol a megengedett 
eltérés +/- 1 C fok, illetve 5% volt. A leírt feladat 
elvégzésére három BlueBox speciális szerverhű-
tőgépet helyeztünk el, egyenként 30 kW hűtési 
teljesítmény biztosításával, free-cooling üzem-
móddal. A tetőn elhelyezett három folyadékhű-
tő egység közül mindig csak kettő üzemel egy-
szerre, a maradék egy tartalék. A gépek között 
a vezérlőmodul dinamikusan vált az üzemóra 
kiegyenlítésének céljából. Hiba esetén azonnal 
bekapcsol a három szárazhűtő-egység, melyek 
akár a folyadékhűtők teljes kiesése esetén is élet-
ben tudják tartani a rendszert.

A kivitelezés során fontos követelmény volt  
a LEED környezetvédelmi minősítésének való 
megfelelés. Épületgépészként több ponton is 
tudtuk segíteni a LEED munkáját. A vizes helyi-
ségekben, így például a zuhanyzók, kézmosók, 
mosogatók, piszoárok és WC-k esetében a fel-
használható víz mennyiségét a minimálisra szo-
rítottuk. Ezt speciális perlátorok alkalmazásá-
val és az öblítőtartályok pontos beszabályo- 
zásával értük el. A LEED és a modern energia-
tudatos gondolkozás jegyében a gépházi szivaty-
tyúk automatikus fordulatszám-szabályozású 
szivattyúk. Ebben a Wilo szivattyúk új generá-
ciója állt a rendelkezésünkre. (x)

„A munkát a legjobb minőségben és határ-
időre sikerült átadnunk a kiemelkedő tudású 
megrendelői és kivitelezői műszaki stábbal.”

ENSI Kft.
1091, Budapest Üllői út 129.

Tel.: (+36-1) 248 2199
Fax: (+36-1) 248 2190

E-mail: ensi@ensi.hu
Web: www.ensi.hu
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Building Efficiency
Épületautomatika, Hűtéstechnika, Klímarendszerek

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL KFT.
1097 Budapest Gubacsi út 6b/1

TEL.: +36-1-459-3700
www.johnsoncontrols.hu

A Johnson Controlsnál másképpen tekintünk az épületekre. Mi nem téglát, acélt és üveget látunk, hanem az emberi 
vállalkozás erejét és nagyszerűségét. Cégünk világszerte olyan épületeket és rendszereket valósít meg, melyek az 
emberek munkáját hivatottak segíteni.
Ezen irányelv vezérelt bennünket a National Instruments új épületének kivitelezése során.

  Ha szeretnél nevezni, küldj egy fotót bármilyen felületről,
  amelyen Trilak festéket használtál
  és máris indulhatsz a pazar nyereményekért:
 
  I. helyezett:
  iPad Air 2 + Mobile Match színmérő készülék
  + 3 alkalommal megjelenési lehetőség a Trilak fórumain

  II. helyezett:
  Mobile Match színmérő készülék + 60.000 Ft értékű Trilak utalvány

  III. helyezett:
  Mobile Match színmérő készülék + 30.000 Ft értékű Trilak utalvány

  Közönségdíj:
  Mobile Match színmérő készülék
 
A versenyre 2014-ben vagy 2015-ben a nevezési határidőig befejezett munkával lehet nevezni. 
A pályázatok beküldési határideje: 2015.03.31.  A beérkezett munkák közül a szakmai zsűri választja ki 
a nyereményekkel jutalmazott 3 legjobb alkotást. Facebookon történő szavazással kerül kiválasztásra 
a közönségdíjas. A nyeremények képei illusztrációk.
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További részletek: www.trilak.hu/aranyecset
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zeretnnél nnevezni, küldj egy fotót bármily
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JÁTSZÓTÉR  
VILÁgSZINTEN
A Prezi.com irodája a műemléki Merkúr Palotában

Az itthon megszokott irodáktól gyökeresen eltérő képet mutat  

a Prezi budapesti fejlesztőközpontja.  

Az egységes cég-imidzs helyett az mutatja, hogy itt teret kapnak a személyiségek.  

Kommunikációs felületként szolgáló falak, műfű és látszó szerelvények  

egy műemléki labirintusban. 

Szöveg
Építész

Fotó

RÉZ LOLA

ALEXA ZSOLT, RABB DONÁT,  

SCHRECK ÁKOS

BUJNOVSZKY TAMÁS

A Merkúr Palota épületébe lépve már 
az is szokatlan, hogy a belépéskor 
nem méretes recepciós pult, hanem 
multifunkcionális közösségi tér 

fogad. A tényleges recepció láthatatlan a szé-
les, párnákkal zsúfolt lépcső mögött, ahol nem 
csak közlekedni, de üldögélni is lehet. Vagy 
hallgatni a bejárat melletti zeneszerszámokon 
előadott esetleges koncerteket. Már innen is  
jól látszik, a Prezinél komolyan gondolják  
a startupos, szabad gondolkodást támogató 
munkakultúrát. A bejárat fölött helyezkedik el 
az ócskapiaci székekkel berendezet, nassoló- és 
tárgyalóhelyet kínáló bisztró, mögötte pedig  
a 180 fő befogadására képes, amfiteátrum jel-
legű előadóterem, amit rendszeresen meg is töl-
tenek inspiratív előadásokkal. 

A munkaterekhez vezető „sárga folyosó” mar-
káns színével, a falra rajzolt, a cég történetét 
bemutató idővonallal és a szabadon futó csövek-
kel és vezetékekkel a koncepció esszenciáját 
mutatja. Maga az épület szinte labirintus bonyo-
lultságú, a tájékozódást a hangsúlyos designele-
mek teszik könnyebbé. A kék Kisherceg, a pasz-
tell árnyalatú, Fox-szárny, a szaunára hasonlító, 
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vagy épp aranyló falú tárgyalók könnyen meg-
jegyezhetőek. A látványos elemekkel együtt is 
a koncepció alapvetően puritán. Kizárólag 
funkcionális elemekből építkeztek, a költség-
vetésben a drága burkolatok helyett inkább  
a jó minőségű munkaszékek beszerzésekor 
nyomták vastagabban a tollat. Ennek köszön-
hető az egyébként is testhez álló ipari stílus- 
ra jellemző látható szerelvényezés, a borítás 
nélküli szerkezetek, mind szép ellenpontjai  
a lenyűgöző műemlék épületnek. 

A Prezi HQ leglátványosabb része kétségtele-
nül a báltermi méretekkel, eleganciával és akusz-
tikával rendelkező fejlesztői terem. A hatalmas 
nyitott teret a nyitott, színes kavalkádot alkotó 
polcok és növényrengeteg mellett két „torony” 
uralja. Ezek aljában tárgyalók, emeletén pedig 
műfüves-babzsákos pihenőhelyek várják a dol-
gozókat. A többi szinten nagy irodaterek, tea-
konyhák és a korábbi közlekedők feldarabolá-
sával kialakított kisebb-nagyobb tárgyalók 
váltakoznak. Mindenhol alapvető elvárás volt 

A fejlesztői terem részlete

Hatalmas variábilis terek, költségkímélő berendezés

High-tech puritán foglalatban
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a berendezés variálhatósága, ezért az aszta-
lok, térelválasztók mindegyike akár az éppen 
aktuális munkabeosztásnak megfelelően 
átrendezhető. Minden interaktív, kommuni-
katív és dinamikus. A sok helyen fehér csem-
pével, magas fényű bútorlappal vagy üveggel 
borított fal lehet üzenőfelület vagy egy krea-
tív kolléga rajztáblája.

A nyitott irodaterek a személyes tárgyakat és 
az éppen zajló munkafolyamatokat láttató be-
rendezéssel a „folyamatban levés” érzetét kel-
tik, érzékeltetve, hogy a dolgozók maguk ala-
kíthatják a tereket. Az állandó változtatás az 
építészeti koncepció kialakításakor tervezett 
volt, a startupok jellemző működési módjához 
illeszkedően az egyes kivitelezési ütemek tesz-
telése után, a tapasztalatok felhasználásával állt 
össze a következő ütem javított verziója.

Szaunatérre hajazó kistárgyaló

A kék Kisherceg szárny

Képláírás, képaláírás

A Prezi HQ leglátványosabb része kétségtelenül  
a báltermi méretekkel, eleganciával és akusztikával
rendelkező fejlesztői terem
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Vezető tervezők:
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos 

Projektvezető építészek:
Antal Gabriella, Molnár Tímea, Turai Balázs 

Építészek:
Bakó Zsófia, Bubla Ágnes, Debreczeni Péter, 

Gulyás Kata, Hompók Zsófia, Kis Balázs, 

Kis Ferenc, Macsuga Eszter, Pap Szabina, Péteri 

Olga, Szodorai Tímea, Zvolenszki Blanka

Átadás:
2012-2015, több ütemben

Bruttó összterület: 
kb. 4500 m2

A „tornyok” emeletén babzsákos pihenők 
Szabadon variálható közösségi terek

A privát beszélgetések, ötletelések egyik szeglete
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DESIgNBAN  
ELMESÉLVE

A Galax Kft.  
bemutatótermében jártunk

Tavaly ősszel újabb cég  

költözött az Infopark „A” épületébe.  

Kelet-Közép Európa  

első innovációs- és technológiai parkjának  

új „lakója” a Galax Kft.,  

melynek a minőségre építő  

innovatív, up-to-date szemlélete  

már a bemutatóterme  

kialakításán  

is szembetűnő.

Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

JUHÁSZ VERONIKA, KÉRY BALÁZS

FÖLDI TAMÁS

A cég több mint húsz éve kínál magas 
minőségű konferencia- és audió-
vizuális technikát, a kvalitás iránti 
elkötelezettsége pedig naprakész 

tudást, a mai igények alapos ismeretét követeli 
meg; ez a habitus olvasható le a mindössze 67 
négyzetméternyi tér belsőépítészeti koncepció-
ján is. A bemutatótermek designja általában – 
és a műfaj okán érthetően – kapcsolódik az idő-
szerű irodai trendekhez, de hozzá kell tennünk, 
hogy jelenleg itthon még kevés showroom ese-
tében látjuk az aktuális irányzatokhoz való iga-
zodást. Persze érthető ez, hiszen friss az új,  
névvel még nem illetett irányzat, melynek  el-
járásai mindenesetre tisztán lekövethetőek:  
DIY-jellegű, egyedi, így a személyességet hang-
súlyozó kézműves tárgyak, berendezési elemek 
alkalmazása, és nem ritkán a topdesignnal való 
vegyítése. Jól látható, hogy a Galax bemuta-

tóterem designkoncepciójának bázisát már ez  
a trend adja, ráadásul nem tisztán egyfunkció-
jú helyiségről van szó, hiszen egyben designstú-
dió is, specifikus bemutatók, tréningek helyszíne  
e tér. A stíluskeverés nem ad kaotikus végered-
ményt a látványban, éppen ellenkezőleg: Juhász 
Veronika, Kéry Balázs finom, egyúttal merész 
megoldással, vizuálisan két részre osztották  
az enteriőrt.  A „fehér tér” a szemlélődés tere, 
nyersfából készült íróasztallal és információs 
pulttal, az ezt kiegészítő tárolóval, mely egyben 
bemutatópolc is, közöttük ergonomikus irodai 
szék; a háttérben álló magasfényű beépített szek-
rény szinte láthatatlanul integrálódik az enteri-
őrbe. Míg tehát itt a berendezésben a kézműves-
ség dominál, a szomszédos, 4 méter hosszú, 
linóleummal borított, körbeülhető tárgyalóasz-
tal uralta „fekete térben” a topdesign túlsúlya ér- 
zékelhető, hiszen, miként ezt a design nyelvére 
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kiválóan fordították le a belsőépítészek, ez itt 
már a szakmai elmélyülés terepe, a sok funkci-
óval kialakított konferenciatechnika-bemutató, 
melyet mesterien lágyít és koronáz meg a Czó-
bel Netti által tervezett és kivitelezett egyedi 
lámpakompozíció.

Kivitelezés: 
FIT-OUT

Tervezés és kivitelezés éve: 
2014

Alapterület (bruttó): 
67 m2

Tervezés: 
Juhász Veronika, Kéry Balázs

Bútorok: 
Sarkadi Péter (Enter Team)

Egyedi lámpakompozíció: 
Czóbel Netti

A megérkezés tere az íróasztallal és információs pulttal

Az íves asztal speciális kialakítása révén a különféle konferenciaegységek és liftes monitorok egymással láthatatlanul csatlakoznak az 
asztallap alatti tároló részben. A háttérben hangtechnikai bemutatófal és pult, vezetékes és vezeték nélküli mikrofonokkal

Két stílusvilág határán
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DERÉKSZÖGBEN
Emarsys iroda a First Site irodaházban

Dinamikusan növekvő szoftvercéghez illően,  

azaz high-tech környezetben dolgozik az Emarsys Budapesten. Racionális geometria, kellemesen „nagy levegőkkel” és tudatosan 

tervezett, megnyugtató szabálytalanságokkal. 

Szöveg
Építész

Fotó

RÉZ LOLA

ALEXA ZSOLT, RABB DONÁT,  

SCHRECK ÁKOS

BUJNOVSZKY TAMÁS

N agyon átgondoltan indult az 
Emarsys új irodájának keresése: 
gondosan feltérképezték a cég  
igényeit, munkastílusát, majd ez 

alapján egy tervezési programot alakítottak ki, 
végül ehhez keresték meg az ideális teret. A vá- 
lasztás a First Site irodaház egy szintjére esett. Itt 
viszonylag kevés négyzetméteren, vagyis a leg-
hatékonyabban sikerült az előzetesen megterve-
zett program minden elemének helyet találni, az 
épületben pedig a közeli jövőre tervezett máso-
dik bővülési ütem számára is van tér.

 A belső közlekedőmag körül az oldottabb 
közösségi terek, a homlokzatoknál a funkci-
onális, nyitott irodák helyezkednek el, így min-

Akváriumszerűen a nyitott térre néző tárgyalók
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den munkahely természetes fényhez juthat.  
Álló testhelyzetű és közösségi munkavégzésre 
alkalmas helyek, nyugodt beszélgetést biztosító 
„telefonfülkék” is szolgálják az újszerű munka-
szervezési igényeket. Az átláthatóság és a belső 
kommunikáció biztosítása érdekében a közle-
kedőmag mellett megtartották a szint teljes 
átláthatóságát, az így kapott folyosók a tér tisz-
ta geometriáját is hangsúlyozzák. 

A racionálisan szervezett belső osztást az  
„Y” alaprajzú recepció és ruhatártároló tömb-
je mozgatja meg. Ennek döntött vonala a belé-
pőt a hetven főt befogadni képes, egyúttal a cég 

legnagyobb tárgyalójaként és a dolgozók kan-
tinjaként is használatos auditórium felé tereli. 
Így a meetupokra és egyéb rendezvényekre 
érkező vendégeket is „irányba állítja”, valamint 
még hangsúlyosabbá teszi az egyébként színé-
vel is kiugró, élő teret. 

A cég profiljához illeszkedően lényegében 
modern, célszerűen kialakított, high-tech a kör-
nyezet, ami a tervezők értelmezése szerint egy-
úttal kimunkáltságot és profizmust is jelent – 
mindezt a magas minőségű faburkolatok 
jelenítik meg. A munka alapvetően nyitott terek-
ben zajlik, így különös figyelmet fordítottak  

Vezető tervezők: 
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos 

(Minusplus)

Projektvezető építész: 
Antal Gabriella 

Építészek:
Hompók Zsófia, Gulyás Kata, Kis Ferenc, 

Zvolenszki Blanka 

Beköltözés: 
2014 augusztus

Bruttó összterület: 
690 m2

A tervezők gondosan feltérképezték a cég igényeit, munkastílusát, majd ez alapján tervezési programot alakítottak ki
Az épületben a közeli jövőre tervezett második bővítési ütem számára is van tér

A munka alapvetően nyitott terekben zajlik, így különös figyelmet fordítottak 
a megfelelő akusztikai környezet kialakítására

a megfelelő akusztikai környezet kialakítására.  
A közösségi terek gumiburkolata helyett sző-
nyegpadló, a plafonra pedig textilművész bevo-
násával készített hangelnyelő panelek erdeje 
került. Ezek élénksárgája az irodaterek mellett, 
az akváriumszerűen a térre néző tárgyalókban 
és a telefonfülkékben is oldja a cég kékjének 
dominanciáját. A geometria játékosabb oldalát 
hangsúlyozza a falak és a padló cikkcakk-festé-
se is, mindez együtt pedig a letisztult formák 
ellenére épp annyi rendezetlenséget teremt, 
hogy ne érezzük teljes szentségtörésnek, ha vala-
ki elől felejt egy kávésbögrét az íróasztalon. 



PREMIER
21. századi elegancia Pesten

Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

SÜTŐ KATA, SÜTŐ LÁSZLÓ  

(SÜTŐ INTERIOR)

BATÁR ZSOLT
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Képláírás, képaláírás
Képláírás, képaláírás

K ét emeleti lakás összenyitása, a tere-
ket felszabdaló számos közfal kiik-
tatása adta Sütő Kata és Sütő Lász-
ló designkoncepciójának bázisát, és 

a látottak alapján kijelenthetjük, hogy munká-
jukkal alapjaiban írták felül mindazt, amit egy 
klasszikus térszervezésű, neobarokk „foglala-
tú” (nyílászárók, parapetek, díszlécek, faragott 
mennyezeti díszítés stb.) lakótérről elképzelhe-
tünk. Mindezek alapja nyilvánvalóan a terve-
zők és megbízójuk között kialakult bizalom,  
és ami ennek a felkérésnek a különlegességét 
adja az, mint Sütő László mesélte nekünk, hogy  
„a tulajdonos olyannyira megbízott a szakmai 
hozzáértésünkben és az ízlésünkben, hogy még 
az evőeszközök, a kiegészítők kiválasztását is 
ránk hagyta.” Kétségtelenül ritka az ilyen mély 
bizalmi munka. A legapróbb részlet is pontosan 
kidolgozott és véghezvitt tervezői forgatókönyv 
szerint alakult, a végeredmény pedig egy luxus-
kategóriájú Gesamtkunstwerk, amivel elvétve 
találkozhatunk privát belsőépítészeti-enteriőr-
tervezési munkák esetében. 

A lakás főbb, eredeti belsőépítészeti elemeit 
megőrizték, illetve rekonstruálták és korszerű-
sítették (nyílászárók, mennyezeti díszek). Eze-
ken fölül Sütőék egy abszolút kortárs, intelligens 
rendszerekkel felszerelt, vissza-visszatérő anya-
gokkal (bőrutánzatú, illetve fémes hatású tapé-

A 19. század végi-20. század eleji – jobb 

kifejezés híján – eklektikusnak mondott 

pesti bérházak lakásai  

sok lehetőséget kínálhatnak  

a belsőépítészeknek.  

Kérdés persze, hogy van-e tehetség, 

megrendelői oldalról igény és persze pénz 

ezek feltárására.  

Sütő Kata és Sütő László egyik legutóbbi 

megbízása nagyszerű példája annak, 

amikor mindhárom feltétel adott.

ták, homokfúvott üvegpanelek, szintén fémes 
jellegű mozaikborítás, nemesfa-burkolatok, 
magasfényű, MDF-alapú bútortestek és fron-
tok), motívumokkal (randomizált geometrikus 
minták, vonalhálók) színekkel (szürke, fekete, 
fehér, krém, bézs, fém) harmonizált, ikonikus 
designdarabokkal kialakított lakóenteriőrt 
alkottak. Például a bejárat utáni és az ezzel köz-
vetlenül határos térszakaszok esetében, a köz-
falak kibontásával tágas, több funkciót összefo-
gó térek jöttek létre. Az előbbiben az előteret és 
étkező-konyhát egyesítették. Itt a lebegtetett, 
LED-del keretezett álmennyezet méhsejt-motí-
vuma megismétlődik a padlóburkolat elemein, 
mert, idézve újra a tervezőt: „szerettünk volna 
egy olyan motívumot, ami összekapcsolja, egy-
befűzi ezt a nagy, szabálytalan alaprajzú helyi-
séget.” Ráadásul ez a motívum, valamint a tér 
központi designeleme, Ingo Maurer Zettel’z 5 
függesztéke, oldja a fő berendezési tárgyak: az 
étkező és a tükröződő felületű, egyedi tervezé-
sű konyhabútor és tárolók ünnepélyességét.  
A szomszédos enteriőrrészben, a nappali és  
a home-office közé pontmegfogásos üvegfal ke- 
rült, ami „egyszerre elválaszt és összeköt, aki itt 
leül az íróasztalhoz, az nem érzi úgy, hogy egy 
szűk kuckóban kénytelen dolgozni” - mondja 
Sütő László. Ez a transzparens megoldás szer-
vezi a két hálószobát is, ugyanakkor ezekben  

Nőies budoárhangulat a hálószobában Egyterű elő-konyha-étkezőtér, benne Csiszér Zsuzsi képzőművészeti munkái és Ingo Maurer Zettel’z 5 nevű trükkös függesztéke
Üvegfalú szauna és heverészésre csábító, dobogóra emelt pihenő az ablakszegletben, mindez a tulajdonosok fürdőjében
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Ünnepi együttállás. A bútorelemmel kettéválasztott nappali összképe izgalmas, 21. századi eklektikát mutat, egyebek mellett Antonio Citterio Amoenus 
szófájával (B&B Italia) és Tom Dixon  Phylon székével (Cappellini). Mindez egy 19. századi eklektikus házban

a helyiségekben további tervezői sajátosságra  
is fény derül. A home-office-ból nyíló háló vilá-
ga első pillantásra férfias: a hármas csoportú 
Allegretto függesztékek (Foscarini) feszes vonal-
játéka fel-feltűnik a további berendezési tárgya-
kon, az üvegpanel mintáján, ugyanakkor a főfal-
ra felvitt selyembatik-hatású, ünnepi öltözetű 

keleti harcosokat ábrázoló tapéta (Élitis) és  
a Bouroullec-fivérek tervezte Ploum-kanapé  
egy oldottabb, lágyabb világot hoz be a térbe.  
A nappaliból nyíló háló ezzel szemben lényegé-
ben egy hagyományos, krémszínű női budoár 
modern hangszerelésben: dús redőzésű füg-
gönyfallal, megkoronázva Marcel Wanders  
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Feszes vonalak a vendégfürdőben. A bőr akasztóval kialakított különleges tükör  eredetiét Jacques Adnet tervezte az 1920-as években (Gubi). 
A fürdőszoba falait a MIRAGE márkájú burkolatok díszítik 

Keleti harcosok és designikonok a vendéghálóban, a mennyezeten a vízből kibukkanó nádcsonkok inspirálta Juncos építészeti lámpák (Flos)

Együtt és mégis külön. A nappali és a dolgozó részeket pontmegfogásos üvegfal választja el

Tervezés:
Sütő Kata és Sütő László (Sütő Interior)

Art works:
Csiszér Zsuzsi

Alapterület:
250 m2

Tervezés: 
2013

Kivitelezés:
2014

krinolinruhára emlékeztető Zeppelinjével (Flos). 
Itt viszont a magasfényű, egyedi kialakítá- 
sú tárolók és olyan kiegészítők, mint Philippe 
Starck, Gun (Flos) állólámpái adják a cseppnyi 
férfias zsánert. És ez az ízléses, egyúttal játékos 
jin-jang jelleg formálta a fürdőket is: különö-
sen látványos módon az üvegfalú szaunával 
és elegáns részletekkel – mint teabár, podeszt 
stb. – kialakított, sarki pozíciójú fürdő kifi-
nomult terét. Végigsétálva a lakás páratlan 

kialakítású helyiségein, a látottak lenyűgöző-
ek. Illetve még valami. Új fénytörésbe helye-
zi a megbízás történetét az a tény, hogy a fővá-
ros egyik teátruma közelében áll a sok ere- 
deti, szép építészeti, belsőépítészeti részletet 
– kecses pihenőpadokat, kovácsoltvas lépcső-
házi világítótesteket stb. – megőrzött bérház. 
Vagyis, ha a lokáció felől tekintünk a pazar 
belsőtéri kompozícióra, mintha egy ünnepi 
premier nézői lennénk.
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TETŐ & HOMLOKZAT WWW.PREFA.COM

TETŐFEDŐ ROMBUSZ
Nem ismer kompromisszumot az esztétika 
és a minőség területén

Termék: Tetőfedő- és homlokzatburkoló rombusz
Szín: P.10 antracit

Épület: Völkermarkt, Ausztria
Építész: halm.kasching.wührer Architekten

Kivitelező: Dachservice Gautsch

PREFA TETŐFEDŐ ROMBUSZ MŰSZAKI ADATAI

Alapanyag 0,7mm vastag bevonatos alumínium ötvözet,   
 kétrétegű beégetett lakkozás, vagy RAL, 
 illetve NCS szerinti porszórás

Méret  290 x 290 mm fedett felület

Súly  2,6 kg/m²

Tető hajlásszög min. 22° = kb. 40 %

Alátétszerkezet és  min. 24mm vastag teljes deszkázat; 
elválasztóréteg 3,25kN/m² feletti karakterisztikus hóteher, illetve a
 0, I és II területi kategóriába tartozó épületek esetén a 
 beépítés deszkázatra és bitumen alapú elválasztó rétegre történik.

Rögzítés  Minden tetőfedő rombuszt 1db hafterrel 
 kell rögzíteni = 12 hafter/m²

MIN DOLGOZIK? - FARSANG BARBARA ROVATA

EGYENSÚLY ÉS  
KONCENTRÁCIÓ
Interjú Máté Tamás építésszel

A tarcali kőfejtőbe tervezett triál edzőtelep koncepcióra épülő diplo-
mamunkád magyarországi viszonylatban mindenképpen egyedülál-
ló színvonalú építészeti, szerkezeti és urbanisztikai elképzelést képvi-
sel. Miért pont erre a helyszínre esett a választásod?
A triál és az edzés alapja a szikla. Magyarország sziklákban szegény 
ország, azonban a tarcali kőfejtő különleges természeti adottságait 

már az első generációs triálosok is felfedezték. Egyedi struktúrájának 
köszönhetően az idők során nemzetközileg is kuriózumnak számító 
hely lett, 2000 óta pedig rendszeresen rendeznek versenyeket itt.  
Az utóbbi években nem csak a gyártási technológia és a kerékpárok 
geometriája fejlődött gyors ütemben, hanem maguk a gyakorlatok is. 
Versenyszituációban például egyre gyakrabban fordulnak elő olyan 
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MIN DOLGOZIK?

Magyarországon a triál ugyan a ’90-es évek közepétől jelen van, de  
a mai napig az extrém sport szubkultúrájának perifériáján helyezke-
dik el. A sportág réteg jellege, valamint ismertségének alacsony szintje 
miatt fontos kérdés a tervezendő épület megvalósíthatósága és fenntart-
hatósága. Elképzelhető napjainkban olyan gazdasági konstelláció, 
amely a profit helyett az idea megvalósulását helyezi előtérbe?
Ez egy olyan „kísérleti” beruházás, amely támogatással és alternatív fi- 
nanszírozással indul, a befektetői érdek pedig nem feltétlenül csak  
a nyereség kiaknázása; később akár banki és szponzori érdekeket is 
felkelthet. Szakdolgozatom az ingatlanfejlesztési kockázatcsökkentés 
köré szerveződik, így lehetséges szinergiákat, befektetési analógiákat 
és a szükséges tőke megteremtésének módjait kutatja. Az elméleti 
dolgozat konklúziója alakította az építészeti koncepciót, így a gazdasági 
kockázat csökkentése érdekében nem egy komplex, minden igényt 
kielégítő épületben kezdtem el gondolkodni, hanem a funkciók szétrob-
bantásával egy olyan rendszerben, amely a tapasztalatok és a felmerü-
lő igények alapján bővíthető, fokozatosan fejleszthető. A választott in- 
gatlanfejlesztési stratégia a „befejezett befejezetlenség” elvét követi.  
Ez egyébként az építészeti válaszra is igaz: az ütemezés minden 
fázisában maximális egyensúlyra kell törekednie a kompozíciónak.

MIN DOLGOZIK?

helyzetek, amit csak tökéletes technikával lehet teljesíteni. Ez extrém 
koncentrációt igényel, hiszen el kell találni azt a pontot ahonnan  
a lendület leginkább továbbvihető és az egyensúlyi helyzet tartható. 
Egy szépen teljesített ugrást nüánsz választ el az eséstől. A triálban 
egyébként minden technika a súlypont hirtelen áthelyezésére és az 
egyensúlyra épül, így az épületek telepítése és tömegalakítása is 
lényegében erre az alapfilozófiára reflektál.

Ez a súlyponti játék milyen szerkezeti és tömegalakítási  
formálást igényelt?
A 30 méter magas andezit sziklafalak között sok kicsi tömeg karmol 
bele a katlan teraszaiba. Formailag a kubusok földön lévő része 
ugyanúgy viselkedik, mint a levegőben lévő, ezzel is erősítve  
a konzolosság erejét. Az épülettömegek egyéni karakterükkel fejezik 
ki a környezet szellemiségét, előregyártott csarnokszerkezettel, 
nyers részlet- és felületképzéssel utalnak a kőfejtő ipari múltjára.  
Látványát tekintve a bányagödör változó domborzati képe izgalmas 
téri helyzetbe hozza a kubusokat, mintegy meghatározott ritmikát 
teremtve így tömeg és természet között.
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KÖZTES IDŐBEN
Gettófal-emlékmű a Dohány utcában

SZűk utca, kevés rálátás, középen 
autóforgalom, a keskeny járdán  
a turisták és a boltok árufeltöltői 

próbálják kicselezni egymást. A Dohány utca 
kevésbé boldog, körúti vége felé közeledve,  
egy foghíjtelek előtt épült meg Sugár Péter és 
a Szövetség ’39 Csoport gettófal-installációja. 
Aki csak végigsiet az utcán, talán nem is veszi 
észre, miért törik meg itt hirtelen a homlokza-
tok által kirajzolt egyenes, mire való az a két 
nagy előrozsdásított acéllap, miért tűnik úgy, 
mintha a betonfalat penész támadta volna meg.

A 2014-et átfogó Holokauszt Emlékév több 
köztéri alkotást is hozott. Bár jó alkalmat kínált 
arra, hogy a társadalmi emlékezet vizuális meg-
nyilvánulásában valami új, korszerű szülessen, 
ebben a tekintetben mindenképpen alulmúlta 
a reményeket. Siófokon, Kolozsváron és Hód-
mezővásárhelyen a témában már évtizedekkel 
ezelőtt is közhelynek számító szimbólumok 
kerültek egy-egy olyan köztérre, amely a zsi-
dóság 20. századi történetében fontos szere-
pet játszott. Makó egy kicsit újszerűbb megol-
dást választott azzal, hogy az üveglapokba mart 
zsinagóga-sziluett közepét kövekkel töltötték 
meg. Budapesten a Dohány utcától alig néhány 

száz méterre, az ELTE Trefort-kertjében egy 
280 méter hosszú, egy centi széles bronzcsík 
emlékeztet az egyetem zsidó származású, 
elhurcolt oktatóira és diákjaira. Az ELTE-épü-
letet körülölelő fémszalag kivételével mind-
egyik emlékmű kiszakítja az emlékezést a jelen-
ből, önálló, időtlen egységbe zárja, és így távol- 
ságot tart a történelem és a jelenkor között 
(OCTOGON 2014/4). Vajon segít ez a múlttal való 
szembenézésben? És vajon egy emlékmű a tra-
gédián túl nem szólhat a máról is?

Sugár Péter építész koncepciója ezeket a lehe-
tőségeket elemezte. Térbeli értelemben beszo-
rítva, egy belső kerthez vezető autóbejáró és 
két tűzfal között kellett kialakítani a gettót megi-
déző falat, amely mögött, egy szűk területen 1944 
november végétől 1945. január 17-ig 70 000 
ember nyomorgott. Maga a gettófal nem az utca 
vonalában haladt, hanem annál hátrább, a telek-
határon, de ide kitolva az emlékezésből most 
az utca látványeleme lett. Az utca párhuzamo-
sától eltérő, ék alakban a házak felé futó beton-
fal nem kapcsolódik semmihez. Fölötte hegyes-
szögben, a fal vonalát követő kis betontető védi 
az esőtől azt, aki itt megáll. A tető betonkon-
zollemezben folytatódik a járdáig, rajta a közeli 

Szöveg
Építész

Betondesign
Fotó

GÖTZ ESZTER

SUGÁR PÉTER

BARÓTHY ANNA (SZÖVETSÉG ’39)

RÉTHEY-PRIKKEL TAMÁS

Rumbach-zsinagóga finom szecessziós motí-
vuma domborodik ki a simított betonfelületből, 
alig érzékelhető zöldes árnyalattal gazdagítva; 
a raszterpontokba helyezett apró LED-fények 
csak tavasztól fognak működni, hogy éjjelente 
odavonzzák a tekintetet. A falon háromnyelvű 
acéltáblán hátulról megvilágított betűk beszél-
nek a magyarországi holokausztról, zsoltár-
részlettel és közös imára hívó zárómondattal, 
biztosítva a szemlélőt arról, hogy bárki bármi-
kor bekapcsolódhat az emlékezésbe. Ez a pozi-
tív szemlélet az acélkapu átlyuggatott felira-
tain még erősebb: egymás mellett sorolja fel  
a halál krónikáját – a magyarországi zsidóság 
kirekesztésének és meghurcolásának rövid  
történetét – és az élet krónikáját: a holokauszt 
idejének embermentő tevékenységét, illetve az 
1989 utáni pesti zsidó kultúra reneszánszát.  
Így teljes a kép, így ismer magára a városlakó.  
A kettő között pedig, a betonba nyomva a get-
tó térképe látható, a gettófal vonala és az utcá-
ké, egy-egy jeles zsidó kulturális vagy vallási 
intézmény megjelölésével. Utóbbiakba egy-egy 
nagyon apró kukucskálólyukon lehet beles- 
ni, ami mögött korabeli vagy mai fotókat lá- 
tunk, egy szűk tekintetnyi résen feltárul a múlt 

Építész tervező: 
Sugár Péter

Építész tervezőtárs: 
Kara László 

Építész munkatárs:
Jézsó Dóri 

Betondesign:
Baróthy Anna (Szövetség ’39)

valósága: lakásbelső, zsinagógák, emberek.  
A lyukakhoz nem könnyű hozzáférni, némelyik 
túl alacsonyan van, máshoz csak a magasabb 
járókelők érnek föl, de nem is a „fogyasztó-
barát” megoldás a cél – ez a kis erőfeszítés  
kell ahhoz, hogy a térkép titkai megnyíljanak. 
Ez az igazi interaktivitás, amikor az érdeklő-

dés, a szándék erősebb, mint az, hogy betart-
suk az utca íratlan szabályát: ne less be mások 
otthonába! A leselkedés itt megengedett, sőt 
elengedhetetlen, hiszen a képeken látható élet 
már a múlté. A voyeur maga az emlékező,  
a múlt fölfedezője. De a jelenbe hívó gesztus-
sal, a ma is föllelhető helyek jelölésével a tér-

képen, és a jelenkori budapesti zsidó kultúra 
megidézésével az emlékfal szorosan kötődik 
a helyhez – az utca, a környék mai életéhez. 
A fal mögött egy zsidó iskola működik, a fel-
iratos kapu annak udvarára nyílik, a környe-
ző házak lakói minden nap itt mennek el. Nem 
lehet nem tudomást venni róla, és nem lehet 
nem érzékelni az emlékezés drámáján túl az 
életigenlést. A penészfoltot imitáló betonszí-
nezés nem elegáns akar lenni, hanem élet-
szerű, az idő folyamatosságát oldja fel fino-
man valami nagyon ismerős, és emiatt nagyon 
megnyugtató háztartási kémiává.

Az emlékművet állíttatta: Budapest Főváros VII. 
kerület Erzsébetváros Önkormányzata és  
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

KKK KKK

www.octogon.hu www.octogon.hu

Az utca párhuzamosától eltérő, ék alakban a házak felé futó betonfal nem kapcsolódik semmihez

Apró kukucskálólyukon lehet belesni, ami mögött korabeli vagy mai fotókat látunk, egy szűk tekintetnyi résen 
feltárul a múlt valósága: lakásbelső, zsinagógák, emberek
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KOCKOLÓGIA HA Margitsziget és Művészsétány, 
akkor el-eltűnő mellszobrok, 
köztük az Izsó Miklóst ábrázo-

ló (szobrász: Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1972) 
és Beck Ö. Fülöp önportréja (1997 / eredetileg: 
1973); az említett alkotások nem kerültek elő, 
jó ideje nem pótolták azokat. Aki eddig nem hal-
lott Dóczy Balázs KOCKAműhelyéről, a legutób-
bi margitszigeti akciója után biztosan megjegy-
zi az alkotó és műhelye nevét. Ő az, aki a fent 
említett két ellopott alkotást az eredetiekkel 
megegyező méretekben megépítette LEGO®-
ból. A Young & Rubicam Budapest reklámügy-
nökség ötlete alapján és a LEGO Store Buda-
pest megbízásából 2014 végére, közel egy 
hónap tervezéssel és építéssel készült el a két 
üreges szobor. 3D-s programmal tervezték 
meg, majd rétegről rétegre, alapkockákból és 
lapos elemekből építették fel a büsztöket.  Beck 
Ö. Fülöp szobrának tervezéséhez használni tud-
ták a szobor Gödön található kő másolatát, Izsó 
Miklóséhoz csak fényképek álltak rendelkezés-
re, ezért élő modellt is alkalmaztak. Az elké-
szült Izsó LEGO® szobor ezért nem pontos mása 
az eredetinek, viszont a művészt hasonló test-
helyzetben, alkotás közben ábrázolja. Előbbi-
hez, mely közel 13 kg, úgy 8 ezer darab építő-
kockát használtak fel, utóbbi, a maga 28 kg-jával 
megközelítőleg 11 ezer elemet tartalmaz. 

(MSz)

NAGY KÖNYV, NAGY DOBÁS

Bojár Iván András, Darabos 
György: Nagy Káli Könyv. IVON Kft., 

Budapest, 2014, 468 old.

A főszerkesztőnek „benyalni” természe-
tesen sokféleképpen lehet, de az viszony- 
lag kockázatmentes, amikor vitatha-

tatlan teljesítményről van szó. Először csak 
hírből hallottam a készülő Káli Könyvről - akkor 
jó melónak és egy reprezentálós „kellemest  
a hasznossal” típusú vállalkozásnak tűnt  
annak minden dekadens bájával. Aztán ami-
kor először nyugodtan átlapozhattam ezt  
a brutális, súlyos testi sértésekre is alkalmas  
könyvtárgyat, új érzés megjelenését kellett 
érzékelnem: az irigységét. Igen, irigykedni 

kezdtem a szerzőkre, hogy ez az ötlet nem 
nekem jutott eszembe, hogy ez a mersz nem 
engem ragadhatott el így. 

Nagy Káli Könyv címmel jelent meg a szöve-
get jegyző Bojár Iván András és a fotós Dara-
bos György óriásalbuma a Káli-medencéről és 
harminc odakötődő személy, pár, család tör-
ténetéről. (A szerkesztő Osváth Sarolta, a kiadó 
pedig az IVON Kiadó volt.) 

A Balaton-felvidéket, pontosabban a Káli-
medencét állítólag mindenki ismeri. De nem 
így. Mert a könyvnek nemcsak azt sikerült  

bebizonyítania, hogy nekünk is van Provence-
unk, meg Toszkánánk, de azt is, hogy ez nem 
kis Provence vagy kis Toszkána. A Káli-meden-
ce Magyarországon van, de a könyv ábrázola-
tában egy jobbfajta Magyarországon, ahol  
a történelem ilyen-olyan véletlenjeinek, hol 
csak több száz lelkes és kreatív magyarnak 
köszönhetően a tájon valami olyasmi virágzott 
ki, amit más vidékeken nem érezni ennyire 
töményen. Itt még a politikai ellentétek is kicsit 
másnak tűnnek, mintha azt is felülírná az a faj-
ta életminőség, ami a törzsökösök és a „bebí-
rók”, az ide került művészek és más városiak 
együttéléséből, az átalakított, felújított öreg 
házak körül született.

Kilenc év munkájából egy több mint négykilós, 
majdnem ötszáz oldalas album állt össze.Szív-
dobogtató, amit a Káli-medence nagytotáljaival 
illetve a tájékok, dombok, házak, mezők apró 
részleteivel megmutat, mert úgy tűnik, mindezt 
így, még nem láttuk vagy nem láttuk meg. 

Szóval varázslás történt: a Káli-medence  
külső és belső szépségeivel újra a vágy titok-
zatos tárgya lett, mert a Nagy Könyv lapozga-
tója, olvasója először csak felvillanyozódik, 
majd gyors mehetnékje is támad. Igen, arra 
délre, délnyugatra. (Torma Tamás)

www.octogon.hu

Fotók: Young & Rubicam Budapest
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LUCULLUSI LAKOMÁKHOZ
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MONCA Details

A kvalitásos teríték alapeszközeinek és kiegészítőinek beszerzése még mindig problémát jelent  

Magyarországon, így fontosnak érezzük, hogy hírt adjunk olyan vállalkozásról, mely a minőséget tartja szem 

előtt. Az Andrássy úti bemutatóteremmel és webshoppal (www.moncadetails.com) egyaránt bíró  

MONCA Details kínálata ezt a hiányt igyekszik pótolni, vagyis Európa vezető porcelán-, üveg- és ezüstáru 

márkáit képviseli. Hiszen, idézve Zavadszky Mónikát, a cégalapítót: “Az Élet tele van szépséggel. Szépséggel, 

mely belőlünk, illetve a minket körülvevő tárgyakból árad. Mi a MONCA-nál az utóbbit vagyunk hivatottak 

biztosítani”. A kínálatban szerepel gyűjtőnévvel egy ún. MONCA Casual vonal is,  

ami alacsonyabb áron kínál igényes kellékeket. (HE) 

Karl Lagerfeld mindig ké-
pes meglepni rajongóit 

(tervezett már plüssmac-
kót is). Együttműködései-

ben is a legjobbat 
igyekszik mindig 

megtalálni, így állt össze 
egy svéd klasszikussal, 

az 1898-ban alapított 
üveg/kristályüveg gyártó 

Orrefors céggel. 
„Kettejük” munkájának 

végeredménye az 
Orrefors by Karl Lagerfeld 

kristályüvegből készült 
pohárkészlet

Személyes kedvencem Anna Torfs belga 
származású üvegművész, aki ezzel  

a páratlan anyaggal – természetesen – 
Csehországban esett szerelembe 

valamikor a 2000 évek elején. Azóta 
számos gyönyörű kollekciót készített, 
éteri fújt és vágott-üveg kollekciókat.  

A képen látható éppen az Objects 
sorozat egyik kristályüveg darabja, 
melyet részben platinával színezett

A lovak szerelmeseinek tökéletes ajándék 
lehet egy pár, de akár csak egyetlen darab is 

ebből a szalvétagyűrűből 

Rozsdamentes acél és ónötvözet alkotja 
ezt a különleges eszközt, ami egyetlen 
gourmand háztartásából sem 
hiányozhat, avagy ne húzzuk, hanem 
pezsgőszablyával (öpener) bontsunk 
pezsgőt!

Nem csak 
terítéket 

kínál a MONCA 
Details! Építészet és 

játék fonódnak össze az 
Arca sakk-készlet esetében. 

Minden bábu egyedi, kézzel készült, 
anyagában szaru és palládium; a 

sakktábla tükröződő, lakkfelületű. A bábukat 
sorba állítva, mintha egy modern metropolisz 

magasházainak, felhőkarcolóinak sorát látnánk  
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MAGYAR DESIGN AZ ENSZ-BEN

02

Limitált szériás városi kerékpárt tervezett 
és fejleszt Kiss Zsombor. A KZS cycle  
egyedi megoldásai által kiemelkedik a mű-

fajában az utóbbi években született hazai pél-
dák közül. A nyeregváz-cső elhagyása, a váz 
szögletes keresztmetszete, az első villa kiala-
kítása - mely markolatszerűen kapcsolódik az 
első agyhoz és a kormányhoz - a nyereg, az egye-
nes fa kormány- és a pedálforma, mely követi  
a váz karakterét, mind az egyediség fokmérői. 
Külön érdekesség, a vázél UV (vagy foszfor)- fes-
tett felületkezelése, ami a közlekedésbiztonsá-
got szolgálja, a tervező a későbbiekben az első 
agyba speciális agydinamó elhelyezését terve-
zi, ami dokkolóval összekapcsolva okostelefonok 
töltését is lehetővé teszi tekerés közben. HE

KE
MÉ

NY
 ÉS

 LÁ
GY

Gottlieb Réka, öltözék- és kiegészítő-tervező aktív alkotói időszakát éli. A hüllők pikkelyes 
bőrének inspirációjára épülő egyéni anyagkísérleteivel tavaly diplomázott a BKF/AMI kéz-
műves szakán, öltözékeit, egészen március 1-ig a győri Csikóca MMK-ban tekinthetik az 

érdeklődők. Januárban pedig a FISE Fresh FIShEs 7.1-en láthattuk horgolt technikájú kiegészítőit. 
Utóbbiakról, miként a lágy és merevebb anyagok kombinációjával létrehozott, hófehér, flexibilis 
öltözékeiről (STRUC TRICK), Futuro címmel remek fotósorozat is született. Készítője Győrfi Viktória, 
aki részben ezzel a sorozattal, idén diplomázik Kaposvárott, a KEF-en. (Fotó: Győrfi Viktória; ruha 
és kiegészítő: Gottlieb Réka; stylist: Török Zsófia; fotóasszisztens: Kovács Györgyi; smink: Kovács 
Viktória; haj: Czinege Donát; modell: Fejes Fruzsina.) MSz

Nagy megtiszteltetés érte a magyar design két ismert márkájá- 
nak tervezőit, ugyanis a POSITION Kollektíva és a HANNABI  
(Rácz Anikó) bútoraival, tárgyaival rendezték be a bécsi ENSZ  

Székház egyik kávézóját. A bécsi Állandó ENSZ Képviselet felkérésére  
a Design Terminál meghívásos pályázat útján választotta ki az alkotó- 
kat, kiknek feladata a 2013 májusára felújított Székház elegáns épület-
részének bebútorozása volt. MSz

03 FELTŰNŐ JELENSÉG

04

Designer kollekció a Velvet, amellyel komplett 
ünnepi terítéket alkothatunk. Stefanie Hering 
német tervező jegyzi a sorozatot, mely a máz 

nélküli fehér, ún. biszkvit porcelán és a mázbevo-
natú pompás házasításával készült

A szokványos üveg, kristályüveg vagy rozsdamentes acél pezsgővödör helyett, végre íme néhány 
SosSÖ, avagy színpompás ónötvözetű!

A hétköznapokban nagyon jó 
szolgálatot tesz az üveg-kőrisfa 
kombinációjú Lotta vaj/sajttartó (az 
ínyencek tudják, a jófajta sajtot és 
vajat nem szerencsés hűtőben 
tartani, csak hűvösön, innen/ezért 
tárolásuk ezen klasszikus módja). 
A MONCA Casual vonal terméke

Szuflékészítő tálkának 
tűnik első pillanatra, de 
nem az. Ugyanis az 
érdekes anyagtársítás-
sal (porcelán és 
szilikon) létrehozott 
Fluted Contrast 
kávé- vagy teacsésze-
sorozat a nagynevű 
Royal Copenhagen egyik 
újabb terméke; 
mindegyik a jól 
beazonosítható 
Copenhagen attribútum-
mal: a barázdákkal 



82

DESIGN RANDOM

www.octogon.hu www.octogon.hu

05TWISTTŐL A GÉMESKÚTIG

Tavaly ősszel, november végi határidővel fiatal tehetségeket megszólító 
formatervezési pályázatot írt ki közösen a Caracalla Fürdőszoba Stúdió 
és a Hansgrohe Magyarország Kft. AXOR márkája. Felhívásuk témája  
a megvalósíthatóság határait feszegető, abszolút egyedi és formabon- 
tó zuhany- vagy csaptelep-tervek elkészítése volt, melyek megfelelnek  
a környezettudatos vízhasználatra való törekvés szempontjainak is. Janu-
ár végén a szakmait követően lezárult a nagy érdeklődés mellett lezajlott 
közönségszavazás is. Ismertté vált a sorrend, mely szerint, a szakmai 
zsűri – melynek tagjai között ott volt magazinunk vezető szerkesztője, 
Martinkó József is – Kovács Apor Twist című munkáját hozta ki I. helye-
zettként. A II. díjas Fekete Tamás lett Move, a III. díjas pedig Szűcs Bence 
XC néven futó konceptjével; a zsűri különdíjast is hirdetett Papp Gábor 
személyében, Gémeskút című munkájával. A közönségszavazás győzte-
se Szabó Bonifác lett, terve a Rain fantázianevet viseli. A február végén 
megrendezésre kerülő Caracalla Design Days rendezvényen a legkie-
melkedőbb alkotások tablóiból kiállítást is rendeznek. (MSz)

Az első díjas Kovács Apor (MOME) által  
elgondolt csaptelep, a Twist működése a vízhez és 
a fürdéshez egyaránt kapcsolódik: inspirációja, 
igen szellemesen, a vizes törölköző  
kicsavarásának gesztusa volt

A második helyezett  
Fekete Tamás (MOME)  
Move csaptelep-tervén egy 
mágnes-korong mozgatásával 
szabályozható a vízmennyiség

Papp Gábor (SZIE) zsűri különdíjas 
Gémeskútja érdekes kulturális átirat, 
melyben a csaptelep horizontális irányú  
mozgatásával a víz hőfokát  
szabályozhatja (mixelheti) a használója,  
a függőleges irányú mozgással  
pedig a vízkifolyást 

Bizonyára a megvilágítás, a tenyérbe simuló forma, az áttetszőség ejthette rabul  
a Szabó Bonifác (MOME) Rain zuhanyrózsájára szavazókat a közönségszavazásban;  
és lett 1003 szavazattal a győztes

Szűcs Bence (NYME) harmadik 
helyezett terve, ha egyszer 

megvalósul, akkor az infravörös 
érzékelős technológián alapul majd. 
A csap elágazása mentén, 90 foknál 

(innen a latin elnevezés XC) található 
a hőfokszabályozó és a kifolyócső, 
ezek mozgatásával működtethető  

a csaptelep

A Caracalla&AXOR formatervezési pályázat eredménye
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Alap a Bajcsy-Zsilinszky úton

A 
legfrissebb coworking space a Bel-
városban. A Bajor Ádám és Ghyczy 
Dénes Emil (Architecture Uncom-
fortable Workshop) által alkotott  

tiszta teret Szederkényi Lukács (AUW) bútorai 
egészítik ki (Busi Dániel készítette el ezeket), 
és a vendégek ötletei töltik meg tartalommal.

Szöveg
Belsőépítészet

Bútortervek
Grafika

Fotó

MEZŐ VIOLA

BAJOR ÁDÁM,  

GHYCZY DÉNES EMIL (AUW)

SZEDERKÉNYI LUKÁCS (AUW)

BÁLINT DÁNIEL 

DÖMÖLKY DÁNIEL

DESIGNLOKÁTOR DESIGNLOKÁTOR

Egy világos pont a Bajcsyn. Emberközeli, 
letisztult. Alap. Nem egészen kávézó, nem egé-
szen open-office, inkább a kettő keveréke, 
melyet a praktikus belső kialakítás tökélete-
sen kiszolgál. Ez egy HUB, találkozóhely, ötle-
tek szülőhelye – érzékletes a megannyi fekete 
zsinóron lógó, csupasz villanyköte a térben.  

NEMKÁVÉZÓ, HUB 

Az asztalokat rajzpapír borítja, a poharakban színes filctollak adnak teret a kreativitásnak 



86 87

Az Alap alkalmas a közös gondolkodásra –  
és rajzolásra. A Szederkényi Lukács által ter-
vezett asztalokat rajzpapír borítja, poharak-
ban színes filctollak és a csészékben kiváló 
kávé adnak teret a kreativitásnak. A világos 
székek zseniálisan egyszerűek, mégsem köve-
tik a megszokott négylábas formát. Széles  
lucfenyőlapokból hajtogatott alkotások, hát-
támlájukon a törzsvendégek neveivel. Ez  
a megoldás a közösségi tér koncepiójának 

része, így az állandó vendégek igazán magu-
kénak érezhetik a helyet. Bajor Ádám és 
Ghyczy Dénes Emil belsőépítészeti koncepció-
ja: a fehér falak és skandinávosan letisztult  
belső tér tökéletes hátteret biztosítanak a prog-
ramoknak, legyen az pop-up store, klip-bemu-
tató vagy akusztikus koncert. A megalkotott tér 
azt nyújtja, mit ígér, egy őszinte és praktikus 
„Alap”-ot, helyet a kibontakozó ötleteknek.

DOB3, sör és whiskey bár

A 
brit pubok belső tereit idéző DOB3, 
az építész duó, Szendrő Péter és 
Bajor Ádám alkotása. A hely hangu-
lata, ez a félhomályos, jóleső mély-

ség remekül reflektál az itt kapható sörök 
karakteres ízére, a Kiss Miklós által tervezett 
tipográfia pedig játékot visz a térbe.

Itt minden alapvetően a sörről szól. Ez a ne- 
dű szolgáltatja a design, sőt a tipo alapját is.  
A helyiségbe lépve a fajsúlyos anyagok és tex-
túrák sejtelmesen hatnak ebben a glamúrban. 
A vigalmi negyed szélén nyílt söröző és whiskey 

Szöveg
Belsőépítészet

Arculat
Fotó

MEZŐ VIOLA

SZENDRŐ PÉTER,  

BAJOR ÁDÁM (81FONT)

KISS MIKLÓS

JAKSA BÁLINT 

DESIGNLOKÁTOR DESIGNLOKÁTOR

SÖRRŐL SZÓLVA

Lucfenyőlapokból hajtogatott székek, háttámlájukon  
a törzsvendégek neveivel. Ez a megoldás a közösségi 
tér koncepiójának része

Nem egészen kávézó, nem egészen open-office,  
inkább a kettő keveréke: HUB



88 89

DESIGNLOKÁTOR DESIGNLOKÁTOR

bár oldottabb, nyitottabb formáját, atmoszfé-
ráját képviseli a szigetországi ódon puboknak. 
A belső térben dominálnak a nehéz kő- és fafe-
lületek, melyeket kiegészítenek a mélyzöld, bar-
na és kék színű bőrkárpitok. Míg a felhasznált 
anyagok a tartósságról, a kimerevített időről 
és a lelassulásról szólnak, addig Kiss Miklós, 

direkt ide tervezett tipográfiája különböző  
aspektusokból láttatja magát a sört. A betűk 
látszólag nagyon különbözőek, az összhatás 
mégis harmonikus – olyan, mintha az itt felszol-
gált sörfajták eltérő karakterei, finom eltéré-
sei lennének. A stílus más, de az ital ugyanaz.  
Az egész jobb oldali falfelületet egyedi, újra-
gondolt söralátétek fedik, melyek a DOB3 nevét 
hirdetik. Fönt az alapanyagok (árpa, maláta, 
búza) tárolásához használt zsákvásznat fe- 
szítettek ki a hely puritán logójával díszítve.  
A tölgyfa asztalok lapjaiban finom fémbetéttel 
a különböző sörök fogyasztásához illő poha-
rak és korsók sziluettjei láthatók. A falon 
ugyanazzal a kevert betűtípussal olvashatjuk 
az italok leírásait, mint az egyedi alátéteken;  
a szofisztikált, férfias belső teret éppen ezek 
az ügyes grafikai megoldások lazítják fel.

A belső térben dominálnak a nehéz kő- és fafelületek, melyeket kiegészítenek a mélyzöld, barna és kék színű bőrkárpitok A betűk látszólag nagyon különbözőek, az összhatás mégis harmonikus 
A brit pubok belső tereit idézi a DOB3
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BALI-BALATON
Mala Garden, Siófok

Szöveg
Építészet,  

belsőépítészet
Enteriőrtervezés, 

tanácsadó
Fotó

MOLNÁR SZILVIA

CSIKÓS MIHÁLY, GAÁL GERGELY

GAÁL ESZTER

DARABOS GYÖRGY

N
oha Siófok neve összeforrt immár  
a tömegturizmussal és a nyári tömeg-
rendezvényekkel, a Balaton-parti 
város exkluzív, pihentető élménye- 

ket is kínál, csak körül kell nézni. 2007-ben hat 
szobával/lakosztállyal (superior, classic) nyílt 
meg a Mala Garden, melynek vezető tervezője 
Csikós Mihály, az ázsiai klasszikus építésze- 
tet kedvelő és vizsgáló építész volt. Kelet- 
Jáva templomépítészetének, pontosabban 

DESIGNLOKÁTOR DESIGNLOKÁTOR

A Keleten szerencsét hozó vörös/piros színt is alkalmazták

Türkizek és hagyományosan keleties anyagok

Elegáns anyagokkal, pontosan meghatározott színekkel teremtettek egyedi hangulatot

tömegszervezésének hatását tükrözi az épü-
let, amihez tavaly őszi átadással további 12 szo-
bával bővített szárnyat építettek; építészetétét 
és belsőépítészetét ugyancsak Csikós, illetve 
Gaál Gergely jegyzik. Míg a külső és belső terek 
közötti éles határok feloldását hirdető ázsiai 
építészeti metódus legnyilvánvalóbban a hotel 
földszinti közösségi terei és a kertrészek közöt-
ti kapcsolatban élhető át, a keleti kényelem lát-
ványosabb helyszínei a napfényes lakosztályok. 
A tervezők és a belső terek berendezésében 
oroszlánrészt vállaló Gaál Eszter elsősorban 
jól kiválasztott anyagokkal, kiegészítőkkel,  
a színek pontos meghatározásával érték el, 
hogy az általános (sok tekintetben nemzetközi 
sztenderdekkel szabályozott) design egyedi 
összképet nyerjen. Elmerülni az orientális stí-
lusokban egy tervező számára éppen annyira 
regényes, mint amennyire kockázatos, hiszen 
az izgalmas intellektuális kaland az anyagok, 
eszközök, hangulatok meghatározásának folya-
matában könnyen közhelyessé, üres kulturális 
absztrakcióvá válhat (tudják, olyan ez, mint ami-
kor egy luxusétterem attól lesz kínaias, hogy 
japán integető macska /maneki-neko/, kínai 
Fo-kutya és vietnámi fonott díszek dekorálják). 
Esetünkben valóban sikerült az értékteremtő 
középutat megtalálni: a Mala Garden elegáns, 
az internacionális hoteldesign kényelmi szol-
gáltatásait kínáló szálloda, melyben általáno-
san a keleti kultúrákban klasszikusnak számí-
tó türkizek finom árnyalataival, a hálóterekben 
a szerencsét hozó piros/vörös alkalmazásá-
val – elsősorban a Designers Guild, a Stepevi 
szőnyegei, textiljei által –, továbbá ácsolt, natúr 
láda-asztalokkal, gyékény bútor- és világító-
testek elhelyezésével sikerült megidézni és  
a Balaton-partjára „varázsolni” Délkelet-Ázsia 
egzotikumát.



Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Edzett üvegfalak, 
keret nélküli nyíló 

és tolóajtók, 
egyedi méretű 

zuhanykabinok, 
üvegkorlátok és járható

üvegfelületek

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, 
Aurora, La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 

Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

Erős, felkészült, kreatív csapattal a hátunk mögött dolgozunk immár 25 éve, szem előtt tartva a bútor világ trendjeit.  
Két évtizede működő bútoripari üzemünkből kikerülő minden darab arra hivatott, hogy hosszú évekig szolgálja a meg-
rendelőt, képviselve a szakma értékeit. Célunk, hogy egyedi bútorokkal, a nemes faanyagokkal, precíz megoldással  
természetességet és designt vigyünk az emberek otthonába. Küldetésünk a modern, fenntartható, zöld technológia hasz-
nálata. Bútoripari üzemünkben több, mint 70 ember dolgozik: gyakorlott építészek, faipari mérnökök, asztalosmesterek, 
technikusok, felületkezelők, kárpitosok és a szakma több képviselője: ők alkotják az Árkossy csapatot.

Az Árkossy-módszer lényege a teljes körű szolgáltatás: személyre szabott konzultációval, helyszíni felméréssel, egyedi 
anyagmintával, üzemi team-munkában történő gyártással, szállítással, beszereléssel és garanciával. Felhasznált anyagaink 
és technológiáink magas szintűek és kipróbáltak.

ÁRKOSSY BÚTOR KFT.
8440 Herend, Külterület 010/44 hrsz.

Tel: +36-88/513-630
Fax: +36-88/513-631

E-mail: info@arkossy.hu

A SZAKMAI MA XIMALIZMUS AZ ÉPÍTŐELEME  
MINDENNAPI MUNK ÁNKNAK
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DESIGNLOKÁTOR DESIGNLOKÁTOR

Sáo étterem és bár a Gozsdu-udvarban

Szöveg
Belsőépítészet

Arculat
Fotó

MIHÁLY KAMILLA

 POSITION KOLLEKTÍVA,  

ANH TUAN, NGUYEN THUY 

PHUONG, WANG SONG TAO

LAKI ESZTER

GLÓDY BALÁZS

MADARAT LEHET FOGATNI VELÜK A 
Gozsdu-udvar védettebb szegleté-
ben, egy kínai büfé helyén nyitott meg 
a Sáo étterem és bár, ami újabb kivá-
ló budapesti példa arra nézve, hogy 

az igazi ázsiai származtatású ízek már egy új 
típusú designgondolkodással is jól megférnek. 
A Sáo közös, baráti főzőcskézések következ-

ménye, így a repertoár is eszerint alakul: vi- 
etnámi és kínai családi receptek alapján dol-
goznak a konyhán. 

A vietnámi Anh Tuan, Nguyen Thuy Phuong és 
a kínai Wang Song Tao a Gozsdu-udvarban békí-
tik össze saját népüket, amire a névválasztás, 
és az arculat is rátrilláz. Sáo ugyanis egyfelől 
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egy nyelvi kötelék, mely a vietnámi és a kínai 
egyes dialektusaiban ugyanazokat a jelentése-
ket hordozza: madár, fütty, hangok, furulya. 
Másfelől Laki Eszter logója, a körbefogott 
madár szintén egy közös kulturális elem, a bam-
buszkalitkákban csapatostul összezárt tiritar-
ka énekesmadarak Vietnámban és Kínában is  
a szerencse zálogai. A tapétákon, és az azzal 
megegyező mintájú kárpitokon szintén ázsai 
szimbólumok hajladoznak, a négy évszakot 

ábrázoló orchidea, a cseresznyevirág, a krizan-
tém, és a lótusz mintázatokon szabadon ker-
getőznek a szerencsemadarak. Az egész étte-
rem terére jellemző ez szimbólumhasználat:  
a hagyománytisztelő, kedvesen babonás meg-
oldásokat mindenhol a legfinomabb tervezői 
elképzelések vezérlik. Ami már csak azért sem 
véletlen, mert a tulajdonosok két tagja Anh Tuan 
és Nguyen Thuy Phuong is a MOME-n kapott 
textiles képzést.

A hosszanti tér tulajdonképpen egy közössé-
gi asztal köré szerveződik, ezt a kiemelt sze-
repet az asztallap felett sűrűsödő kalitkafelhő 
is erősíti. Az asztallal párhuzamosan egy „nya-
lánk”, csupa inox, csupa higiénia látványkony-
ha húzódik, a tágas kiadópult folyamatos rálá-
tást enged az előkészületekre. 

A vendégtérbe behelyezett bárállomás köz-
vetlenül a bejárattal szemben található, ami 
azon túl, hogy a transzparens működés fontos 
eleme, pont olyan hangulata van mint, amikor 
a házibulin egyből a lényegi helyszínre, a kony-
hai italkeverésbe toppanunk.

A hosszanti asztal másik végén egy zártabb, 
ücsörgős rész fogad, Nguyen Thuy Phuong cso-
mózott kötélszékeivel, de az ablakon kibambu-
lós nagyvárosi munkaebédekre is adódik lehe-
tőség a két rövidebb pult mentén.

Az egész étteremre jellemző a szimbólumhasználat; közös kulturális „elem” például a madár: az énekesmadarak Vietnámban és Kínában is a szerencse zálogai  

Nguyen Thuy Phuong csomózása a székeken, 2010-ben ezzel a szép és különleges 
technikával diplomázott a MOME-n

Vietnámi és kínai családi receptek alapján főznek a Sáóban

A hosszanti tér a közösségi asztal köré szerveződik
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FINNLINE LÁMPATEST
Gyártó: DELTA LIGHT 
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu 

A FINNLINE egy keskeny, minden eddiginél légi-
esebb profilcsalád, mely egyedi és előre gyár-
tott méretekben egyaránt elérhető.  Le vagy fel- 
felé, illetve fel-le világító verzióban gyártják,  
a profiba lineáris és spotvilágítás is kerülhet. 
A rendszert sokoldalúsága miatt maximálisan 
az adott tér kialakításához lehet igazítani.

Funkció: profilrendszer 
Anyag: alumínium, rozsdamentes acél,  
polikarbonát 
Ár: 181 475 Ft-tól
A lámpatest beépített LED fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

BELSŐÉPÍTÉSZETI ELEMEK GYÁRTÁSA
FRAMÍR BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.
2119 Pécel, Faiskola utca 44.
TEL.: (+36-70) 779 1776
E-MAIL: ruben@framir.hu
WEB: www.framir.hu
62. old.

BÚTOR
VITRA BÚTOROK MAGYARORSZÁGI  
FORGALMAZÓJA – DO WORK KFT. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
TEL.: (+36-1) 489 3860
MOBIL: (+36-30) 248 2342
FAX: (+36-1) 212 8339 
E-MAIL: dowork@dowork.hu
WEB: www.dowork.hu
B4, Trafik

BÚTORKERESKEDELEM
CODE SHOWROOM
1061 Budapest, Nagymező utca 9.
TEL.: (+36-1) 267 0312
E-MAIL: info@codeshowroom.com
WEB: www.code-decode.hu
70. old.

EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DUAL GLASS KFT.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
TEL.: (+36-20) 211 5151
E-MAIL: gargyan@dualglass.hu
WEB: www.dualglass.hu
92. old.

EGYÉB BÚTOR
ÁRKOSSY BÚTOR KFT.
8440 Herend, Külterület 010/44. hrsz.
TEL.: (+36-88) 513 630
FAX: (+36-88) 513 631
E-MAIL: info@arkossy.hu
WEB: www.arkossy.hu
93. old.

ÉPÜLETAUTOMATIKA-, HŰTÉS- ÉS KLÍMARENDSZEREK
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL KFT.
1097 Budapest, Gubacsi út 6b/1.
TEL.: (+36-1) 459 3700
FAX: (+36-1) 459 3710
E-MAIL: cgbudapest@jci.com
WEB: www.johnsoncontrols.hu
44. old.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS
ENSI KFT.
1091, Budapest Üllői út 129.
TEL.: (+36-1) 248 2199
FAX: (+36-1) 248 2190
E-MAIL: ensi@ensi.hu
WEB: www.ensi.hu
43. old.

FESTÉKGYÁRTÁS
TRILAK FESTÉKGYÁRTÓ KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
TEL.: (+36-1) 421 6100
FAX: (+36-1) 421 6273
E-MAIL: trilak@trilak.hu
WEB: www.trilak.hu
45. old.

FÜRDŐSZOBA- ÉS KONYHASTÚDIÓ
CARACALLA FÜRDŐ-SZOBA-BÚTOR KFT.
1076 Budapest, Dohány u. 27.
TEL.: (+36-1) 322 1882, (+36-1) 322 1883
E-MAIL: caracalla@caracalla.hu
WEB: www.caracalla.hu
83. old.

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FIT-OUT INTERNATIONAL KFT.
1038 Budapest, Révész utca 25.
TEL.: (+36-1) 705 8773
FAX: (+36-1) 705 8776
E-MAIL: info@fitout.hu
WEB: www.fitout.hu
1. old.

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
JANKÓ FAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.
TEL.: (+36-30) 561 2841
FAX: (+36-73) 510 286
E-MAIL: jankopeter@jankokft.hu
WEB: www.jankokft.hu
54. old.

INTELLIGENS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
LUMENTRON ELECTRONIC KFT.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
TEL.: (+36-30) 636 2861
FAX: (+36-1) 325 8031
E-MAIL: lumentron@lumentron.eu 
WEB: www.lumentron.eu
54. old.

KERÁMIABURKOLATOK
MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA
Via Giardini nord, 225 41026 Pavullo (MO), Italy
TEL.: +39 0536 29611
E-MAIL: judithegedus@ceramflores.hu
WEB: www.mirage.it
68., 71. old.

KONFERENCIATECHNIKA
GALAX KFT.
1054 Budapest, Bocskai út 54.
TEL.: (+36-1) 385 3653
FAX: (+36-1) 209 1720
E-MAIL: galax@galax.hu
WEB: www.galax.hu
55. old.

SZANITEREK, FÜRDŐSZOBA-FELSZERELÉSEK 
HANSGROHE KFT. 
1139 Budapest, Forgách utca 11-13. 
TEL.: (+36-1) 236 9090 
FAX: (+36-1) 236 9098 
E-MAIL: info@hansgrohe.hu 
WEB: www.hansgrohe.hu
68. old., Trafik

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS, LEBONYOLÍTÁS
ART ’N BAU BERUHÁZÓ ÉS KIVITELEZŐ KFT.
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u 92.
TEL.: (+36-20) 435 9640, (+36-20) 961 3981
E-MAIL: artnbau@gmail.com
WEB: www.artnbau.hu
54. old.

TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK
PREFA HUNGÁRIA KFT.
2040 Budaörs, Gyár u. 2., Budaörsi Ipari Park
TEL.: (+36-30) 686 6786
E-MAIL: office.hu@prefa.com
WEB: www.prefa.hu
72. old.

ÜVEGEZETT TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK  
COOLFIRE KFT.
1097 Budapest, Illatos út 9.
TEL.: (+36-1) 812 2260
E-MAIL: info@tuzgatlofal.hu
WEB: www. coolfire.hu
42. old. 

ZÖLDFALAK TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE, FENNTARTÁSA
MOPA MOHÁNY ÉS PÁFRA KFT.
1026 Budapest, Orsó utca 3.
TEL.: Dancsuly Kriszta (+36-30) 386 8899,  
          Kiss Márton (+36-20) 220 6243
E-MAIL: mopa.greendesign@gmail.com
WEB: www.mopagreendesign.com
39. old.

VILÁGÍTÁSTECHNIKA 
DELTA LIGHT, SIMES TERMÉKEK MAGYARORSZÁGI  
FORGALMAZÓJA – BE LIGHT KFT. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAX: (+36-1) 325 6266 
E-MAIL: belight@belight.hu 
WEB: www.belight.hu
B2, 2. old., B3, Trafik

VILÁGÍTÁSTECHNIKA, LÁMPASTÚDIÓ
AMBI LIGHT KFT.
1062 Budapest, Andrássy út 99.
TEL.: (+36-30) 377 6808
E-MAIL: info@ambilight.hu
WEB: www.ambilight.hu
70. old.

OCTOGON ONLINE
WEB: www.octogon.hu

ÉPÍTÉSZFÓRUM
WEB: www.epiteszforum.hu

BUDAPESTI ÉPÍTÉSZETI FILMNAPOK
WEB: www.filmnapok.kek.org.hu

INDEX

AXOR STARCK V MOSDÓCSAPTELEP
Forgalmazó: Hansgrohe Kft.
www.hansgrohe.hu

Íme az Axor Starck fürdőszobai kollekció leg-
újabb darabja, amely igazi „eye-catcher”. A króm 
„bázisra” ültetett üvegformában látványos módon 
örvénylik a víz. A termék nemcsak formája miatt 
kapta meg idén a „Best of the best” innovációs 
díjat: az üvegforma könnyedén eltávolítható és 
akár a mosogatógépben is tisztítható.

Funkció: mosdócsaptelep
Anyag: króm/üveg
Ár: 287 750 Ft

HACK 
Gyártó: VITRA
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

Milyen irodabútorra van szüksége egy IT cég-
nek? Grcic az Apple, a Google és a Facebook-
nál tapasztaltak alapján tervezte meg a HACK 
munkaállomást. Ezek a vállalatok jellemzően 
gyorsan növekednek, változnak, és mindezt a 
bútorzatnak is le kell követnie. A HACK egy 
dobozzá könnyen összehajtható, görgős mecha-
nikája miatt mozgatható asztalt takar. Az asz-
tallap magassága nyitott állapotban állítható.

Design: Konstantin Grcic
Funkció: munkaállomás
Anyag: fa
Ár: hamarosan a do work!-nél 

AXOR CITTERIO E FALI 
MOSDÓCSAPTELEP
Forgalmazó: Hansgrohe Kft.
www.hansgrohe.hu

A német Hansgrohe dizájnmárkája, az Axor és 
a nagyhírű olasz sztártervező ismét nagyot 
alkotott. Egy évtizedre visszanyúló munkás-
ságuk során újra és újra finomítottak a legen-
dás Axor Citterio kollekción. A Milánóban bemu-
tatott Axor Citterio E harmonikusan illeszke- 
dik a sorozatba, fali mosdócsaptelepe pedig  
a különleges fürdőszobai enteriőrök megva-
lósításakor könnyedén használható.

Funkció: fali mosdócsaptelep
Anyag: króm
Ár: 154 050 Ft

COOL SQUARE KANDELÁBER 
Gyártó: SIMES 
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

Letisztult, elegáns design kombinálva a leg-
újabb LED-technológiával. A kandeláber felső 
részéből kilépő fény egyrészt magas megvilá-
gítási értéket biztosít a talajszinten, másrészt 
kiemeli a világítótest tetején lévő négyzetes 
kivágást. Funkció és design, kéz a kézben.

Funkció: kültéri kandeláber 
Anyag: alumínium, üveg
Ár: 187 090 Ft-tól
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

ZEB STOOL
Gyártó: VITRA
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A VITRA rendszerint valamely bútorcsalád 
egyik tagjaként jelentet meg bárszékeket, ez 
esetben azonban kivételről beszélhetünk.  
A ZEB csak önállóan, bárszékként létezik, és 
emiatt a designerek teljesen szabad kezet 
kaptak a tervezés folyamán. A végeredmény 
egy részletesen kidolgozott, elegáns, magas 
minőségű bárszék.

Design: Barber & Osgerby
Funkció: bárszék
Anyag: tölgyfa ülőfelület, alumínium vázszerkezet
Ár: 180 325 Ft 

TRAFIK

01 02 03

0504 06

www.octogon.hu



Következő  
lapszámunk  
tartalmából

ELŐJÁTÉK

A 13. kerület „irodafolyosójának” első sza-
kaszán egykor a Volga Szálló állt (bizo-
nyára sokan emlékeznek, ha másra nem, 

akkor a nehézkes bontására). Helyén ma már  
a prémiumkategóriás Vision Towers Irodaház áll, 
közel 25 ezer négyzetméter összterületével. A 3h 
építésziroda (Csillag Katalin, Gunther Zsolt) ter-
vezte ultramodern, a BREEAM tanúsító rendszer 
alapján „kiváló” minősítésű épületet és két iro-
dáját mutatjuk be részletesen.  

Végre az elektronikus zenei is szcéna önálló helyszínt 
kapott, stílusosan az Elektrotechnikai Múzeum helyén, 
a Kazinczy utcában, Tesla.wav néven. Az indusztriál, 

minimál zenei alapokhoz méltó design született, melyet remek 
fotósorozat keretében mutatunk meg olvasóinknak.

T avalyi utolsó lapszámunkban már szól-
tunk a Teleki tér átalakításáról, akkor  
a FiDo projektnek jártunk utána, vagy-

is a Roeleveld-Sikkes Architects építésziroda 
tervezte, sportolást szolgáló területről/épület-
ről írunk. Most az Újirány Csoport a szó való-
di értelmében közösségi szervezésű és kialakí-
tású parkját néztük meg. 

www.octogon.hu



A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu
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Workbays Developed by Vitra in Switzerland,  
Design: Ronan & Erwan Bouroullec, 2012 www.vitra.com/workbays

Authorised Vitra dealer in Hungary: 
Do Work Kft. · 1025 Budapest ∙ Szépvölgyi út 146. 
T. +36 1 489 3860 · dowork@dowork.hu · www.dowork.hu 


