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D E S I G N L O K ÁT O R

Új, világhírű, csúcsminőségű márka költözött  

az Andrássy út, Nagymező utca sarkán található üzlethelyiségbe:  

a COS. És a kifinomult öltözékeknek kifinomult foglalat dukál.

COS 
AZ ANDRÁSSY ÚTON
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SÁNDOR GERGELY
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FITOUT ZRT.

VARJÁN ANDRÁS

É
rthető rajongás övezi számos külföldi 
nagyvárosban a H&M csoporthoz tar-
tozó COS öltözékeit, oka bizonnyal a jó 
ár-érték arány és az univerzális, ele-

gáns, városi jelleg. A high-end design szellemé-
ben megalkotott, a klasszikus sziluetteket idé-
ző kollekciókhoz méltó belsőépítészeti keret 
született az Viador Átrium Stúdió Kft. tervezői-
nek és a generálkivitelező FITOUT ZRT. csapa-
tának köszönhetően. Sándor Gergely, a vezető 
tervező, továbbá Bencsné Agócs Rita projektve-
zető építész és Kovács Áron építész által jegy-
zett tervek érthetően a cég arculati kézikönyvé-
ben rögzített elvárásoknak megfelelően alakul- 
tak, kihasználva az abban foglalt rugalmas kere-
tek adta tervezési lehetőséget. Nagyjából két 
hónap feszített tempójú munka alatt született 
meg az üzletbelső (a cég első hazai boltja), s kivi-
telezés is tartogatott érdekességet. Mesélte Pál-
ffy András, a FITOUT ZRT. igazgatója, hogy „Just 
in time”-módban kellett dolgozniuk: a logisztika 
világából kölcsönzött kifejezést az áruk elosz-
tására szokták alkalmazni, amikor csak annyit 
szállítanak ki, amennyi éppen szükséges az adott 

Rajzos, szabadon álló bemutatóállvány 
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helyen és időben. Ez az analógia esetünkben azt 
jelenti, hogy az Andrássy úton komoly kihívást 
jelentett  a beépítendő építőanyagok helyszíni 
raktározására, nagyon pontosan kellett ütemez-
ni a munkafolyamatokat és szereléseket, az 
egyes alkatrészeket előszerelt állapotban kel-
lett a helyszínre szállítani. 

A korábbi bérlő által kialakított, kisebb tér-
fragmentumokkal konstruált, budoárjellegű 
enteriőr helyett egyterű, tágas vásárlói tér 
fogad. Első pillantásra két alapvető sajátos-

ság tűnik föl: a pénztár (a jelen trendekhez 
hűen) a tér mélyére, az üzlet hátsó falához 
került, így egységes, tágas térélményt 
kapunk, ahol a fehér határoló falak és a kira-
katok között igazán karakteressé válik az 
üzlet terét „berajzoló” sztender-rendszer, ami 
az enteriőr középső tengelyében kapukat 
alkotva vezeti a látogatót az üzleten át, egé-
szen a pénztárpultig. Koloritban a fehér (a fa- 
li panelek, posztamensek, pult) ellentéte a na- 
túr faszín. A hely kortárs, a természetes anya-

gokat preferáló, kozmopolita hangulatát erő-
síti a fafelületű furnérpadló alkalmazása, 
mellette üde színfoltként szintén faborítású 
posztamensek váltakoznak a fehér laminál-
takkal, egy helyütt összerótt lécek struktú-
ráját imitáló, avagy szintén rajzos, szabadon 
álló bemutatóállvány mellett megyünk el, de 
erre a vonaljátékra erősít rá a Nagymező utcai 
fronti kirakatok lamellázása is. Talán érthe-
tő, hogy a rajongás innentől már nem csak az 
öltözékeknek szól.

Az üzlet terét „berajzoló” sztender-rendszer a középtengelyben kapukat alkot

Finom, lamellás kialakítású kirakatok
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Gondolták volna, hogy egy étterem-
ben a megkérdezett 10 vendég közül 
9 mondja azt, hogy a kulináris élve-
zetek után a mosdók tisztasága hoz-

zájárul az elégedettséghez? Ekként érthető, hogy 
különösen a prémium szintű létesítmények ese-
tében a mosdók belsőépítészetének részletmeg-
oldásai, így az adagolók minősége nagyon fon-
tos. Az SCA a világ egyik vezető higiéniai és 
papírgyártó vállalata, mely fenntartható szemé-
lyi higiéniai termékeket és számos papíralapú 
terméket fejleszt és állít elő, 100 országban for-
galmazza erős márkáit, melyek között olyan 
nemzetközileg ismert nevek szerepelnek, mint 
a TENA és a Tork, illetve olyan regionális brand- 
ek, mint a Libero, a Libresse vagy a Vinda. A Tork® 
termékpalettájába tartoznak adagolók, papír-
törlők, toalettpapírok, szappanok, szalvéták, 
ipari és konyhai törlőkendők, a cég higiéniával, 
funkcionális designnal és fenntarthatósággal 
kapcsolatos szakértelmének köszönhetően vált 
piacvezető márkává. A most bevezetett Tork 
Image Design™ nevű, prémium mosdókba szánt, 
több elemből álló rozsdamentes acél termékcsa-
ládjuk egyes egységei teljesítik a kortárs design-
tól elvárt funkcionális maximumot: könnyen 
karbantarthatók és utántölthetők (egyebek mel-
lett szenzoros, érintésmentes adagolásúak, vala-
mint laponkénti adagolást biztosítanak, felüle-
tük rozsdamentes, ez biztosítja az ujjlenyo- 

mat-mentességet). Designjuk – ez szintén a ma 
formatervezésének alfája –, elegáns, kortalan, 
univerzális jellegű.  De a rész-egész viszonyáról 
lássuk egy szakértő, Lovas Cecília enteriőrter-
vező véleményét:  „A  jól működő egészhez  
a burkolatok, fények, szaniterek és szerelvények 
összessége mellett a kiegészítők is nagyban hoz-
zájárulnak, melyre a hazai kivitelezési gyakor-
lat kevesebb figyelmet fordít. Az aktuális nem-
zetközi trendeknek megfelelően a műanyagot 
reményeim szerint e téren is leváltja a szofiszti- 
káltabb, finomabb megjelenésű rozsdamentes 
acél, mely karizmatikus, ugyanakkor letisztult 
anyagával számos mosdótér sajátja lehet. Jól illik 
akár az öntött márványból készült pultok és  
a műgyanta padlók együtteséhez, a fából és kerá-
mialapok mentén kialakított helyekhez, hogy  
a minimalista terekről, vagy épp a csillogó felü-
letek mentén építkező kozmopolita enteriőrök-
ről ne is szóljunk. Stílus és minőség, esztétika 
és funkció, a legapróbb részletekig átgondolt 
kialakítás – tán ezek a fürdőtervezés legfonto-
sabb hívószavai, a »mosdó mint nem mellékes 
helyiség« gondolatiság mögött.” 

A Tork® a prémium mosdókba szánt higiéni-
ai termékek fejlesztése során a svéd Tengbom 
Architects építész irodával dolgozott együtt,  
a tervezők 10 inspiratív pontban fogalmazták 
meg elképzeléseiket az energizing contrasts nevű 
kortárs prémium-mosdójuk megalkotásakor:

TÖRTÉNETEK  
A NEM MELLÉKES  
HELYISÉGRŐL

A mosdó többé nem eldugott, elhagyatott helyiség 
Vegye figyelembe 
a tisztaságot kiemelő jellemzőket! 
A mosdóhelyiség gyorsan és könnyen átlátható 
A szünet a mindennapok során – avagy 
a legrövidebb látogatás is jelentsen feltöltődést
Fontos a szokatlan elemek alkalmazása
Legyen különleges és egyedi, hiszen a mosdó 
a márkaépítés eszköze is 
Vegye figyelembe a meglévő szükségleteken 
túlmutató igényeket
Használjon autentikus, eredeti anyagokat 
Figyeljen oda az olyan apró részletekre
Ötvöződjön a forma és funkció 

A tervezők tapasztalatai alapján ugyanis az 
energetizáló ellentéteken alapuló anyaghaszná-
lat vizuális energiát generál, avagy fokozza a fel-
használói élményt. „Ha a stílusbeli különbsé- 
geket most háttérbe tesszük egy pillanatra – 
idézve ismét Lovas Cecíliát –, kiviláglik, hogy 
mindennek alapja a koncepciózus tervezés – ami 
a rendelkezésre álló tér adta lehetőségekhez 
szabja a funkcionális elvárásokat, és megfelelő 
méretezéssel kialakított, logikusan, könnyen 
használható egységekben, pozíciókban gondol-
kodik, hogy a felhasználói élmény minél teljesebb 
legyen azáltal, hogy minden magától értetődően 
működik. A stílusbeli elemek, a hangulatjegyek 
már csak az öltözet, persze a közönség megítélé-
se nagyban múlik ezen az öltözeten.” (x)
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.

Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése

Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu
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Tesla Kult, Budapest VII., Kazinczy u. 21.

További információ: 
caracalla.hu

facebook.com/caracalla.budapest
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„Vészhelyzetben siketként 
is tudom hívni a neten 
keresztül – egy online 
elérhető jelnyelvi tolmács 
segítségével – a mentőt”

Internet.
Rajtad is múlik, 
hogy mire 
használod.

ÉPÍTENI  
ÉS FELÚJÍTANI  
ALUMÍNIUM  

NYÍLÁSZÁRÓKKAL

Tervezéskor és kivitelezéskor az egészen 
egyedi elképzeléseknek továbbá a magas 
minőségnek és nem utolsó sorban a kiváló 
ár-érték aránynak megfelelő nyílászárókat 
kiválasztani nem könnyű feladat.  A sokolda-
lúságnak köszönhetően az igen jól variálha-
tó alumínium nyílászárók magas minőségi 
színvonalat képviselnek és mind az ipari léte-
sítmények, mind pedig az irodaházak és csa-
ládi házak, nyaralók tervezésekor ideális épí-
tési módszer. A jövő részben a költséghatékony, 
rugalmas és hosszú távú valamint a kifino-
mult műszaki megoldások egyszerre törté-
nő alkalmazásában rejlik.

Egyedi elképzeléseit segítünk megvalósítani. 
Kérje ajánlatunkat és tanácsainkat!

Kartal Invest Kft.
H-7630 Pécs, Gerle u. 10.

Tel.: 30/9473-007  
info@doorplast.hu

Kapcsolódó cikk: Színeket kevernek, 78. oldal

Z-SZABÓ-BAU  
ÉS TÁRSA KFT.  

Az 1993-ban, alapvetően építőipari generál 
kivitelezésre és egyéb kőműves mesteri mun-
kákra alakult családi vállalkozás, a Szabó 
Zoltán egyéni vállalkozás, már a működés 
első évében dinamikus fejlődésnek indult.  
Ez volt az alap. A 2010-ben megalapított 
Z-SZABÓ-BAU és Társa KFT. lényegében  
már két céget foglal magában. A cég igényes 
és precíz munkájával vált ismerté. Nagymér-
tékű és gyors fejlődésük elsősorban a hoz-
záértő és felkészült szakembergárdának és 
az igényes, jól felszerelt, eszköz- és géppark-
nak köszönhető, így képesek ellátni a leg- 
magasabb műszaki feladatokat is. A határ-
idő pontos  betartása, a minőségi anyagok 
beépítése, kreatív feladatmegoldások és ötle-
tek jellemzik munkájukat. Közületek, önkor-
mányzatok, gazdasági és magánszemélyek 
egyaránt a megbízóik fokozatosan bővülő szé-
les skáláját alkotják. A cégben jelenleg 30 fő  
dolgozó vesz részt.

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.
8312 Balatonederics, Hegyalja u. 24.

Tel.: 30/216 3528
info@z-szabo-bau.hu
www.z-szabo-bau.hu

Kapcsolódó cikk: „A haza hasznos szolgálatára…”, 60. oldal

EXTREME PARK  
KÖRNYEZETÉPÍTŐ 

KFT. 

Társaságunk 1996 ban alakult idén leszünk 
20 éves szereplői a magyar környezetépí-
tési piacnak.

Alakulásunk óta jelentős kivitelezési mun-
kákat végeztünk el generálkivitelezőként, 
vagy vettünk részt külső környezetépítési, 
útépítési,  tájépítészeti munkák kivitelezé-
sében, tervezésében és hosszú távú üze-
meltetésében. valamint a hozzájuk tartozó 
teljes infrastruktúra kialakításában ipari 
területektől közintézményeken keresztül, 
közterületeken át természetvédelmi terü-
letek és világörökségi helyszínekig. 

Cégünk a Certop által tanúsított és rend-
szeresen auditált ISO 9001 minőségirányí-
tási ISO 14 001 környezetirányítási ISO  
28 001 munkabiztonsági integrált irányítá-
si rendszer alkalmaz.

Extreme Park Környezetépítő Kft.
2800.Tatabánya, Erdész u. D.ép.

Telefon/fax: +36-34-311-295
email: extremepark@extremepark.hu

www.extremepark.hu

Kapcsolódó cikk: Inverz, 68. oldal


