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Kényeztető, szórakoztató  

és kissé pimasz a Gerbeaud legújabb, 

budai egysége.  

Az Émile-ben egyértelműen kiderül,  

hogy az elegancia és a játékosság  

nem mond ellent egymásnak.  

Porcelános,  

kárpitozott,  

színes mesevilág  

az ipari és a shabby chic sivatagában. 

ÉMILE
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a Rózsadombon
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M
egérte várni a Gerbeaud első budai 
egységének megnyitására, ha soká-
ig tartott is. Már Tokióban és Szöul-
ban is nyitottak üzletet, most átér-

tek végre a Duna másik partjára is. A cél egy 
igazi budai törzshely létrehozása volt, ahova 
beülhet az egész család egy vasárnapi regge-
lire, de el lehet tölteni egy egész napot is üzle-
ti tárgyalásokkal vagy a laptop fölé görnyedve, 
egészen az esti vacsoráig és a jól megérdemelt 
konyak elfogyasztásáig. A Gerbeaud nevére 
utaló Émile-ben minderre dedikált tereket hoz-
tak létre, azok megjelenését finoman igazítva 
a funkcióhoz a nem tolakodóan, de egyértel-
műen elvarázsolt hangulatú térben. 

A nem túl nagy alapterületű, klasszikus vil-
laépületben minden szuperkomfortos és éppen 
akkora, hogy nem szűkösnek, de otthonosnak 
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érezzük. Az épület jellegzetes arányai szinte 
változatlanok, csak a bejárati részhez került 
modern kiegészítés. Az üveg és műfű felüle-
tű részbe lépve a „semmibe” – vagyis a boros-
pince sokméteres mélységét megmutató üveg-
padlóra – érkezünk. Merész megoldás, sokan 
megtorpannak néhány pillanatra a belépés 
előtt, mindemellett kiválóan alapozza meg az 
egész tér hangulatát. 

Odabenn folytatódik a „felfordított világ”, 
köszönhetően az üvegpadló melletti műfü-
ves belső falburkolatnak és betonmennye-
zetnek. Mindez a tömegben belógatott moz-
galmas kristálycsillárokkal kellemesen 
meséssé teszi a teret. 

A légies és tarka kontrasztjára épít a föld-
szinti étterem, ahol üveglapok mögé rejtett 
hófehér függönyök és átlátszó plexik társa-

ságában harsány virágos, sőt patchwork-
mintás darabok, illetve a vendégtér felé nyi-
tott konyhát keretező, egy luxusdiszkó dísz- 
letének beillő üvegkapuzat kaptak helyet.

Az emeleti terekben az angol klubok könnye-
debb, légiesebb változata jelenik meg, a reg-
gelizőrészben kecses fotelekkel, süppedős pad-
lószőnyeggel, halvány lilákkal és szürkékkel, 
valamint a tapétától a csillárig mindenen végig-

A félhomályos bárban az oversize dominál

A kávézóban a teáskanna- és csészemotívum a hangsúlyos

A klasszikus budai villa jellegzetes arányai szinte változatlanok

A tárgyalásokra dedikált tér angol klubot idéz
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vonuló, a briteket és Alice-t egyaránt idéző teás-
kanna és csészemotívummal. Egészen más, 
mégis kapcsolódó világ az ettől csak egy nyi-
tott átjáróval elválasztott intim és félhomályos 
bár is. Ennek oversize csillárja és asztala is  
a mesevilágra rímel főként, hogy az asztalba  
a család régi porcelánjait építették be. 

Még a mosdók sem hétköznapiak. A tükör-
üveges ajtók mögött inkább szekrényeket, sem-

Egy elvarázsolt kastély hangulata a mosdókban is.  
A tükörben az Axor Starck Organic mosdócsaptelepe látható

Talán kissé „kilóg” a modern kert,  
de a kényelem adott

A légies és tarka  
kontrasztjára épült a földszinti étterem

mint mellékhelyiséget sejtene az ember. Érzé-
sem szerint az egyetlen, a varázsvilágból 
némiképp kilógó elem az impozáns kert. A mo- 
dern bútorokkal benépesített területen cserébe 
minden kényelem adott a nyári időszakra. 

Pontosan kiszámított sokféleségével, szóra-
koztató részleteivel igazi felüdülés az Émile, külö-
nösen a vendéglátásban manapság tapasztalha-
tó ipari és shabby chic dömping mellett.

www.szikra-ajto-ablak.hu

Szikra Ajtó-Ablak Kft.
3346 Bélapátfalva, 
Petőfi Sándor utca 1.
E-mail: info@szikra-ajto-ablak.hu
Telefon: +36 36 554 090
Fax: +36 36 354 291

Családi házak építése, passzív házak és könnyű szerkezetes 
házak építési állunk megrendelőing rendelkezésükre.Épületek 
generál kivitelezési munkálatainak lebonyolítása, belső és külső 
építészeti munkák kivitelezése, mint például, festés, gipszkarto-
nozás, burkolás, Homlokzat hőszigetelés, térkövezés, kőműves 
munkák, szerkezet építés.

Működési filozófiánk az iparág igényeihez elengedhetetlen gyorsa-
ságra és a rendkívül magas szintű minőségi munkára épül. Ehhez 
alapvetően fontos a megfelelő műszaki és technikai háttér vala-
mint a szakmailag képzett fizikai, műszaki és gazdasági munkaerő.

Bízunk benne, hogy társaságunk múltja és szakmai felké-
szültsége, technikai és műszaki felszereltsége meggyőzi önt 
és hamarosan megrendelőink között köszönthetjük!

Wayet Service Kft
1114 Bp. Bartók Béla Út 76

Tel.: +36703303746
E-mail: wayet@wayet.hu

www.wayet.hu

A bielefeldi központú JAB Anstoetz 
Group, azaz a JAB csoport Európa 
egyik legnagyobb cégcsoportja a lak-
berendezést érintő termékek terüle-

tén. Az 1946-ban alapított családi vállalkozás ma 
is a család tulajdonában, annak vezetése alatt áll. 
A JAB megfelel a legváltozatosabb igényeknek, a 
3-tól a 6 csillagos hotelkategóriák elvárásainak 
is. A belső terek teljes felöltöztetését tűzve ki célul 
a JAB széles kínálatot nyújt a szőnyegek, szőnyeg-
padlók, tapéták, mobil bútorok, kárpitanyagok, 
függönyök és mindenféle egyéb lakástextil terén.

A 2008-ban történt direkt piacralépés után 
Magyarországon a kezdeti sikereknek és a folya-
matos növekedésnek köszönhetően 2013-ban 
megnyitottuk belvárosi bemutatótermünket a 
Vörösmarty téren, hogy márkáink kiemelt minő-
ségét ahhoz méltó helyen prezentálhassuk. Ekkor 
kezdődött intenzív kapcsolatunk a Gerbeaud-val. 
Felismerve, hogy prémium termékeinkhez pré-
mium vendéglátást kell kapcsolnunk, kollekció-
ink bemutatóján hagyományosan a Gerbeaud 
szolgáltatásait vesszük igénybe. Bemutatóter-
münk megnyitása óta egyre több belsőépítésszel 
kerülünk kapcsolatba, akiknek már a tervezés 
kezdeti szakaszában segíteni tudunk. Fontos 
előny, hogy gyári képviselet vagyunk, teljes áru-
palettával és tervezői háttérrel, aminek segítsé-
gével a belsőépítészek különleges, egyedi forma-
világokban gondolkodhatnak.

Kiemelkedően fontos kapcsolatot ápolunk 
Varró Zoltánnal (VARRODESIGN), aki a JAB 
különleges Grandezza kollekciójának vizuális 
világát álmodta meg. A grandiózus prospektus-
fotózás sikerén és látványos eredményén felbuz-
dulva a JAB és a designer között hamarosan 
további együttműködés valósul meg. Bízunk 
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benne, hogy e remek csapat, Varró Zoltán 
különleges világa, a Gerbeaud kifinomult ele-
ganciája és a JAB termékek szépsége olyan párat-
lan eredményt kovácsol össze, amelynek sokan 
csodájára járnak majd!

JAB Anstoetz KG  
Magyarországi Képviselet
1051 - Budapest,  
Vörösmarty tér 5.




