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Gondolatok az idei ISH elé
AMI A CSÖVÖN KIFÉR

L
apzártánkkal egy időben zajlik Frank-
furtban a világ legnagyobb szaniter, 
hűtés, fűtés és épületenergetikai szak-
kiállítása, a kétévente megrendezésre 

kerülő Messe ISH. A vásárváros 250 ezer négy-
zetméternyi területén, mintegy 2400 kiállító 
mutatja be újdonságait hat napon át. Nem nehéz 
belátni, hogy ez a mennyiség teljességgel befo-
gadhatatlan, így a világ vezető szanitermárkái 
törekednek arra, hogy a kiállítás előtt két-három 
héttel exkluzív módon informálják a kiemelt 
partnereket, illetve a sajtót újdonságaikról. 
Erről szól a Fekete-erdőben egymás melletti 
falvakban megrendezett Duravit Design Days, 
illetve a Hansgrohe-Axor VIP Forum Schiltach-
ban, az Aquademie-n. Mivel az 2015-ös ISH-val 
következő lapszámunkban részletesebben is 
foglalkozunk, ezért ezen a dupla oldalon pusz-
tán ízelítőt adnánk az idei újdonságokból, pon-
tosabban a Hansgrohe-Axor újdonságairól,  
míg a következő dupla oldalon egy ugyancsak 
az ISH-hoz kötődő nagyszerű hazai kezde- 
ményezésről, a Caracalla által a forgalmazó fő 
szanitermárkáit bemutató rendezvényről  
adunk részleteket. 
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Az Axor idén egy 14 évvel ezelőtt kezdődő 
együttműködést folytatott: Antonio Citterio 
másfél évtizeddel ezelőtt alkotta meg első 
csaptelepcsaládját a német gyártónak, amit 
idén egy 37 darabból álló kollekcióval, a Citterio 
E-vel folytatott. Akik személyesen is látták  
a sorozatot, azok számára a „The Essence of 
Luxury” jelmondatot nem kell magyarázni. Mint 
ahogyan a tavaly Milánóban bemutatott, ám 
gyártásba igazából csak most kerülő új Starck 
V-csaptelep „Vitality of Water” jelmondata is 
kézenfekvőnek tűnik. Az Axor és Starck eddigi 
együttműködését ismerve a mégis zavarba ejtő 
fém-kristályüveg konstrukcióval kapcsolatban 
lehet egy gondolatunk: olyan ez az új tárgy, 
mintha az Axor Starck Organic sorozat párda-
rabja volna. Mintha ennek az új csaptelepnek 

az üvegkelyhében örvénylő víz, az örvény meg-
unhatatlan látványa, belső természeti törvé-
nyei elevenednének meg. Starck talán elége-
detlen volt az Organic-kal mert pusztán for- 
maként, illetve víztakarékos technológia- 
ként idézte meg a természetet, de a termé- 
szet valódi lényegét nem illusztrálta. Az  
Axor Starck V-t működés közben látni olyan, 
mint a tábortüzet bámulni órákon át. Az ör- 
vény mindig változó, megunhatatlan. Túllépve 
az Axoron látható, hogy a Hansgrohe úgy a kony- 
hai csaptelepeknél, zuhanycsaptelepeknél,  
mint a zuhanyfejeknél rendkívül elkötelezett  
a nyomógombos select-technológia mellett. Az 
az érzésem, hogy nem véletlenül. Tekintve ugyan- 
is az új megoldásokra úgy tűnhet, hogy a piac 
pozitívan fogadta az innovációt, jól reagált.
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Magyarországon az Axor Starck V ősbemu-
tatója a már említett Caracalla Design Days -en, 
a Garibaldi utcában volt, és az immár harma-
dik alkalommal megalkotott különleges instal-
láció részeként történt meg. A Hansgrohe-
Axoron kívül tizenegy top-kategóriás gyártó 
jelentkezett itt a Bogár Róbert építész, belső-
építész által megalkotott poszt-apokaliptikus 
díszletben. Ráadásul a programot tovább szí-
nesítette egy hallgatói design pályázat ered-
ményhirdetése, ahol a győztes csaptelep-kon-
cepciókat 3D-technológiával ki is nyomtatták. 
Itt a győztes Kovács Apor, a MOME hallgatója 
volt. Ezzel, illetve a szakmai és edukációs nap 
megszervezésével a Dohány utcai székhelyű 
Caracalla Fürdőszoba Stúdió idén is bizonyítot-
ta: megfelelő formátumot találtak ki abból  
a célból, hogy a szakma csúcsalkotásait meg-
mutassák a nagyérdeműnek. (MJ)



Axor Starck V 

Az Axor Starck V üvegből készült kifolyóval rendelkező csaptelep működő állapotban megtekinthető 
a Caracalla bemutatótermében. Caracalla Fürdőszoba Stúdiónak, Budapest, 1076. Dohány utca 27.

   www.caracalla.hu          facebook.com/caracalla.budapest          
   www.hansgrohe.hu         facebook.com/hansgrohe.hungary




