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ÚJ SKYBOX A GROUPAMA ARÉNÁBAN

Elitklub 32 
négyzetméteren
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MOLNÁR SZILVIA

HARRER NORBERT NOAM

BUJNOVSZKY TAMÁS

Az élő moha-sáv színében is utal a futballgyepre, a merész szögtörésű burkolati sávokban pedig a bérlő cég céges arculata is megjelenik

Vezető tervező: 
Harrer Norbert Noam

Munkatársak:
Héjja Fanni (tervezés),  

Csernók Gabriella (művezetés)

Bútorok, kivitelezés: 
Kaló-Délity Ágnes, Kaló Dénes,  

Papp Attila (The Showroom)

Dekor: 
Árvay Márton

M
ár a tematikus Groupama Aréna mel-
lékletünkben (OCTOGON 2014/6) be- 
mutattunk néhány, a stadionépület 
átadásával egy időben befejezett 

skyboxszot, ám, noha jó iparos módjára készí-
tették el azokat, összképüket tekintve egyér-
telmű volt, hogy ez a műfaj még „keresi magát”, 
és persze értő tervezőit. A skyboxok bérlői/
tulajdonosai közül elsőként a Quadron döntött 

úgy, hogy professzionális, kortárs skybox-
enteriőrt szeretne a stadionon belül, olyat, ami 
tükrözi a cég önképét, és a futballeseménye-
ken kívüli időkben is színvonalas, szerethető, 
kisebb létszámú (maximum 16 fős) céges prog-
ramok méltó helyszíne lehet. 

A tervezésre Harrer Norbert Noamot kérték 
fel, aki munkatársaival együttműködve képes 
volt meglátni ebben a stadiontérre nyíló, 32 

négyzetméternyi térben a komplex igényeket 
kielégítő lehetőségeket.  A munka végeredmé-
nye egy klasszikus angolszász elitklub típusú 
enteriőr (mérete miatt talán a klub szivarszo-
bája). Színeit és anyaghasználatát tekintve 
azonban meghaladja a hagyományokat, hiszen 
a falakat borító, a pultot alkotó természetes töl-
gyet látszóbeton kíséri – látszóbetonból jut  
a mennyezetre és a padozatra is – a teret pedig 

átlósan a falakra felfutó elő moha-sáv szak-
szolja. Noam tervében a naturált ütközteti az 
indusztriális érzetekkel, jelleggel. Az ipari 
karaktert erősíti a cég arculatára ugyancsak 
utaló rajzosság, geometrizálás a burkolatki-
osztásban, elhelyezésben, s noha olyan belvi-
lág alakult ki, ami hangulatával önmagában 
nem feltételezi, hogy egy stadionban vagyunk, 
a moha használata mégis finom utalás a fut-
ballgyepre. A megrendelő külön kérése volt, 
hogy bárpult legyen (annak minden kellékével) 
a térben, de étkezni, s akár pókerezni is tudja-
nak a jelenlévők, a bárpulttal szemben így szé-
kekkel körbevett, nyitható Caligaris-Pininfarina 

Globálisan tekintve új műfajról szó sincs, de mifelénk  

a jelenkori stadionépítésekkel kapcsolatban, funkcióját tekintve mégis nóvum a skybox,  

mint tértípus. Néhány hete az egyik új frissen átadott skyboxban jártunk. Helyszín a Groupama Aréna

tervezésű Orbital asztalt állítottak, amit a bú- 
torok beszállítója, s nem mellesleg a teljes 
kivitelezést lebonyolító The Showroom mun-
katársai plusz elemmel egészítettek ki, vagy-
is az asztal üveglapjára a lapméretnek meg-
felelő pókerlap helyezhető. E skybox tör- 
ténetének lényeges mozzanatát, mint végszót 
a végére hagytuk: rövid határidő, szűk egy 
hónap állt a tervező és munkatársai ren- 
delkezésére a teljes tervezés-kivitelezésre.  
Ez a kicsi alapterülettől függetlenül nagyon 
kevés, vagyis rekordidő, hiszen az ilyen jel-
legű, kvalitású megbízások időtartama leg-
alább fél-egy év szokott lenni.

A tér erénye a világításterv: a fali  
tölgyfaburkolat felső vagy alsó sávja  
minden esetben kilép a betonanyagú elé,  
lehetőséget adva a fény,  
mint belsőépítészeti elem  
kihangsúlyozására  




