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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.
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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


