
114 115

DESIGNLOKÁTOR DESIGNLOKÁTOR

A Bortársaság  
új közösségi tere

BORSZNOBOK  
KÍMÉLJENEK

Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

CHILEMBU KRISZTINA

DÉKÁNY TIBOR, HATVANI ÁDÁM 

(SPORAARCHITECTS)

DANYI BALÁZS

Egyszerűen csak „Terem”-nek hívják a Bor-
társaság Vécsey utcai üzletének felső 
szintjén kialakított közösségi teret, ami 

megbeszélések, találkozók és március vége óta 
kötetlen boros tanfolyamok, kóstolók helyszí-
ne. A cél az volt, hogy földszinti üzleti és a rak-
tári részből létrehozott emeleti terek – a keres-
kedelmi és a közösségi, oktatási funkció – lazán 
kapcsolódjanak egymáshoz.

Dékán Tibor és Hatvani Ádám maximálisan 
kihasználták a 2010-ig könyvesboltként műkö-
dő, 19. századi épület korából adódó lehető-
ségeket. Az inspirációt Manhattan újjáélesz-
tett, téglaházairól, macskaköves utcáiról hí- 
res egykori vágóhíd-negyede, a Meatpacking 
District indusztriális üzletbelsői  adták - s ha 
a sporaarchitects korábbi munkái felől tekin-
tünk erre a projektre, akkor előzményként 

Az eredeti, helyenként fehérre vakolt téglafalak, a fafelületek és a vaskonstrukciók  
enyhe szigorát meleg színek törik meg
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megemlíthetjük az Esspresso Embassy belső 
terét is.  A borbárokra és tucatkávézókra jel-
lemző kissé rideg, minimalista irány helyett 
fegyelmezett, ugyanakkor nyitottságot közve-
títő, barátságos teret hoztak létre, ahol feszen-
gés, az ízjegyek és lecsengések elemzése nél-
kül lehet elmélyülni a borok világában.  
Az eredeti, helyenként fehérre vakolt téglafa-
lak, a fafelületek és a vaskonstrukciók enyhe 
szigorát meleg színek – sárga és piros székek, 
csokoládébarna kanapé – törik meg. 

Aki először jár itt, garantált, hogy a plafont 
nézi egy darabig, az épület korábbi életéből 
származó „Mezőgazdasági könyvesbolt” neon-
felirat egykori betűi ugyanis lámpaként funk-
cionálnak a mennyezeten, és egy hosszabb 
szót alkotnak, amit nem könnyű elolvasni. 
Ráadásul több megfejtés is létezik, szándéko-
san. Az öntöttvas radiátorok és az acélgeren-
dák szintén egy korábbi korszak tanúi, a kony-
ha vaspultja pedig összeolvad a földszintre 
vezető lépcsővel, hangsúlyozva a folytonos-
ságot és a terek, funkciók közötti átjárhatósá-
got. A bor és a borospalack, mint dizájnelem 
ugyanakkor tiltólistára került – ebben az első 
pillanattól fogva tökéletes volt az egyetértés 
a megrendelők és a tervezők között.

Az épület korábbi életéből származó „Mezőgazdasági könyvesbolt” neonfelirat egykori betűi a mennyezeten lámpaként funkcionálnak és hosszabb szavakat adnak ki. A 
háttérben a Miele beépíthető sütője - Pureline design - nemesacél fronttal és CleanSteel felülettel

Az acélgerendák szintén egy korábbi korszak tanúi

Miele Bemutatóterem: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2.
Tel.: (+36 1) 880 6450, Fax: (+36 1) 880 6402, e-mail: info@miele.hu

A Miele új beépíthető konyhai készülékei 

Tökéletes variálhatóság, prémiumminőség, sajátos kezelőpanel és sokféle kényelmi
funkció – ez jellemzi a Miele új beépíthető készülékeit. Bármilyen kombinációban
válogatja össze a gépeket, azok mindig harmonizálnak az Ön egyedi életstílusával.

Mi ezt nevezzük Design for life-nak.

Ismerje meg személyesen a design új világát bemutatótermünkben vagy a Miele
szakkereskedőknél. Tegye meg az első lépést a www.miele.hu weboldal interaktív
Design for life tervezőprogramjával.

Design for life.
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