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szálloda  
a székesfeHérvári  
csónakázótó partján

Révbe 
érni

Két individuum ellenére, építész és belsőépítész összhangja vitathatatlan az igazán 

sikeres épületeknél.  

A Best Western Plus Lakeside esetében sincs ez másképp.  

Az Aspectus Architect iroda nevével fémjelzett  

külső architektúrában Szenes István  

és csapata komponálta meg a belsőtér atmoszféráját.

Szöveg
Belsőépítész

Fotó

PleSKoViCS Viola

SzeneS iStVán 

baKUla JánoS, naGy-Weiner attila

A 
Medius Tours Kft. beruházásában,  
a Market Építő Zrt. kivitelezésében 
megvalósult projektben Földes István 
tervező konstrukciója a tavat körül-

ölelő építészeti környezethez illeszkedik.  
A modernizmus formakultúrájával él, ám ver-
tikális ablakok helyezkednek el homlokzatán, 
melyek az épület színezésével együtt teszik 
izgalmassá a struktúrát. Felépítésében adott 
egy monumentális téglatest a szobáknak és 
kiszolgálóhelyiségeknek. Ez a szerkezet a köz-
ponti szállodai felada-toknak és a konferencia-
teremnek otthont nyújtó, szélesebb tömeg tete-
jén emelkedik négy emeletnyi magasba.

A belső funkciókat kiszolgáló térrendezés  
a Szenes Design Studio csapatmunkájának kö- 
szönhető. A földszinten egy térbe helyez- 
ték a lobbit és az éttermet, melyek mindössze  

vizuálisan különülnek el egymástól. A közeg-
ben tapasztalható a szürke tónus fölénye  
a padló greslap-burkolatától az álmennyezet 
grafit árnyalatáig. Ez a textúra masszív tömeg-
érzetet kelt, melyben egy-egy élénkebb kolo-
rit tűnik ki.  Hol az ülőgarnitúra világos darab-
jai, hol a mennyezet sárga sávozása dinami- 
zálja a színvilágot.  Gönci András tarka gobe-
lin alkotása is a bejárat felől töri meg a szür-
kés falfelületet. Szemünket mégis a grandió-
zus recepciós pult vonzza. A fehér, szobor- 
szerű kompozíció a hely szelleméhez hűen egy 
csónak vonalvezetését juttatja eszünkbe.

Utóbbi installáció fordulatot vesz az étterem 
irányába, s a tér bárpultjává alakul. A tóra tekin-
tő éttermi rész mennyezetének színe fehér,  
mely jelzi a fogadótértől eltérő új rendelte- 
tésű platform körvonalait. A lendületességet  

a megmozgatott felületek, s a színes kaspók 
mellett az élénk zöld bárszékek közvetítik. Ezek, 
valamint szürke, fehér és fekete megfelelőik 
különleges részletei a helynek. Az UNI-KA kagy-
lószékek felületén rombuszhálók adják a plasz-
tikusságot. Nem hivalkodó, de kreatív és esz-
tétikus látvány a végeredmény.

Az épület 86 szobával rendelkezik, remek 
kilátással a parkra. Formaviláguk azonos, mind 
hangulatfényekkel operál, és tágas fürdőszo-
bával rendelkeznek. Mégis kétféle típusra lehet 
csoportosítani őket. Az egyik típus világos 
árnyalatokat használ, a pasztell és visszafo-
gott anyagok jellemzőek bennük. A bútorok, 
kiegészítők, a halvány fények mind ezt a lágy 
atmoszférát prezentálják. A másik típusú he- 
lyiségek alapja a szürke és a fekete, de erős 
színek bukkannak fel bennük a kiegészítők 

Gönci András tarka gobelin alkotása a bejárat felől megtöri a szürkés falfelületet
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Vezető építész tervező:
Szerdahelyi lászló földesi istván (aspectus 

architect zrt.)

Belsőépítészet / vezető belsőépítész tervező:
Szenes istván (Szenes Design Stúdió)

Lobbi textildekoráció:
Gönczi andrás

Tervezés:
2013-14

Kivitelezés:
2014-15

Alapterület (össz.):
8000 m²

révén. A szálloda beltere ezúton nem ragasz-
kodik egy arculathoz, két lehetőség is adott  
a pihenni vágyók számára.

Fontos eleme az épületnek a konferenciate-
rem, hisz a szimpóziumok vendégeinek szál-
lása a rendezvények színhelyével így egy épí-
tészeti tömbben található. A tér egyszerre 120 

fő befogadására alkalmas, mozgatható panel-
jeinek segítségével akár három részre is sze-
parálható. Kompakt kialakítású, természetes 
fényhez jut még osztott állapotában is, és kivá-
lóan hangszigetelt.  Az intézmény célcsoport-
jába a közeli egészségközpontok közönségét, 
valamint a szemközti telekre tervezett kosár-

labdacsarnok vendégeit is várják. Utóbbi 
okból nem véletlen, hogy a tágas szobákban 
akár 220 cm-es franciaágyakat is láthatunk.  

Az attraktív beltér lehet a székesfehérvári 
Best Western Plus Lakeside egyik sikere kom-
forttényezői mellett. Az íves és sztereometrikus 
formák változatos használata, a különböző szí-
nek bátor párosítása, valamint a természetes és 
mesterséges fények érzékeny egyensúlya karak-
teres élményt nyújt a tó partján. Mondhatni, itt 
mindenki révbe érhet.

Rombuszháló-mintás UNI-KA székek az étteremben Szürkés hangulatok a fürdőkben

Professzionális konyhatechnika Világos árnyalatok, a pasztellek jellemzik a szobák egyik típusát 




