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2016. JÚLIUS 11-ÉN HIVATALOSAN IS MEGNYÍLT AZ ÓZDI NEMZETI FILMTÖRTÉNETI ÉLMÉNYPARK 

ÉS DIGITÁLIS ERŐMŰ. A 2,5 MILLIÁRDOS, FŐKÉNT EURÓPAI UNIÓS, RÉSZBEN PEDIG VÁROSI 

FORRÁSOKBÓL MEGVALÓSÍTOTT KOMPLEXUM, AZ ÓZDI KOHÁSZATI MŰVEK KÉT HASZNÁLATON 

KÍVÜLI ÉPÜLETÉBEN KAPOTT HELYET, MELYEKET – A SZOMSZÉDOS VÁROSI MÚZEUM KÜLSŐ 

FELÚJÍTÁSÁVAL EGYETEMBEN – CSONTOS GYÖRGYI ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓJA ALAPJÁN 

REHABILITÁLTAK ÉS FRISSÍTETTEK FEL. 

Az elmúlt évtizedekben nem ismeretlen jelen-
ség, hogy elhagyatott, jellemzően századfordu-
lós, vagy a 20. század első felében épült ipari 
létesítményeket kulturális tartalommal tölte-
nek meg, új funkciót adva az évtizedekig csak 
vegetáló tereknek. A modell működőképességét 
bizonyítja a londoni Tate Modern példája, amely 

évi 6 millió látogatójával a világ legnépszerűbb 
modern és kortársművészeti múzeuma. Ebben 
komoly szerepe van az épület egyik szárnyában 
kialakított indusztriális kiállítótérnek (Turbine 
Hall), amelyet időről időre lélegzetelállító hely-
specifikus installációk formálnak. De nem kell 
ennyire nyugat felé fordulni további pozitív pél-
dáért. Az egykori Pesti Hengermalom és Ganz-
gyár területén 2000 óta működik sikeresen, foly-
ton változó, mindenesetre kulturális funkcióval 
a Millenáris Park, mely szintén kézenfekvő ana-
lógiának tűnik, bár talán az „ózdi Millenáris” 
bélyeg, mely a projektre ráragadni látszik mégis-
csak pesti túlzás. Az ilyen típusú rehabilitációk-
kal kapcsolatban, a fenntarthatóság örök prob-
lémáján átlendülve, mindig az a kérdés, hogy 
a választott küldetést érdemes-e szem előtt tar-
tani az átalakítás során, vagy az ipari műemlék 
konzerválása elsődleges? 

Az ózdi beruházás egy helyi építész, a műem-
lékvédelem és az ózdi önkormányzat szándéka-
inak metszéspontjában indult útjára. Csontos 
Györgyi 2001-ben kezdett tanulmányokat foly-
tatni az ózdi gyártelep rehabilitációjával kapcso-
latban. Munkájának köszönhetően a terület egy 
része már ekkor védetté vált. Emellett a műem-
lékvédelmi stratégákat általában zavarba ejtő 
ipari csarnokok közül nyolcat oltalom alá vett 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. A helyi 
önkormányzat azonban csak jóval később, 2010 
körül kezdett el intenzíven foglalkozni a terü-
letben rejlő lehetőségekkel. Első lépésként 2011-
ben Európai Uniós támogatással megvalósult 
a Városi Múzeum külső felújítása, vakolat reha-
bilitációja és szigetelése. Míg szakmai és építé-
szeti szempontból az értékmentés lebegett a sze-
mek előtt, addig döntéshozói szempontból a cél, 
érthető módon, új turisztikai attrakciók létre-
hozása volt. Éppen ezért első lépésként, az egy-
kori elemi iskola épületében működő múzeum 
két hátsó szárnya gesztus értékű fekete festés-
sel kapott egyedi karaktert. 

2012-ben, a projekt második fázisában, dön-
tés született az Erőműház és a Fúvógépház köz-
ti területen, egy kohászati nagygépeket bemuta-
tó szabadtéri interaktív emlékpark kialakítására. 
A múzeum és a skanzen számára kijelölt terü-
let fizikai távolsága, valamint tagoltsága (köz-
út, ipari utak) szükségessé tette valamilyen láto-
gatói útvonal kialakítását. Így született meg 
a később kiteljesedett komplexum emblemati-
kus eleme, a patakmederben vezetett közleke-
dőfolyosó, amely az utcaszint alatt, közvetlen 
a vízszint felett juttatja el a látogatókat egyik 
múzeumkertből a másikba. 

2013-tól felgyorsultak az események a törté-
net új szereplőjének, a MaNDÁ-nak (Magyar 
Nemzeti Digitális Archívum), illetve egy újabb 

Az Ózdi Kohászati Üzemek 
egykori erőműházának 
hatalmas csarnoka az 
épülethez toldott, új 
fogadótéren keresztül 
közelíthető meg

A MaNDA digitális 
oktatóközpontja, valamint 
a Digitális Kárpát-medence 
című kiállítás bejárata az 
Erőműház déli oldalán 
kialakított lépcsőházból 
nyílik



86 87

I T T H O N I T T H O N

Európai Uniós teljesítési határidőnek köszön-
hetően. Ennek eredménye a komplexum július-
ban átadott, utolsó üteme, a műemlék státuszú 
historizáló Fúvógépház, és az eredetileg szecesz-
sziós stílusban épült Erőműház megmentése és 
felújítása. Mindkét épület (újra)tervezése során 
ugyanolyan fontos volt, hogy képesek legyenek 
ellátni új, kulturális funkciójukat, valamint 
tovább gyarapítsák a tényleges városközpont 
nélkül maradt Ózd turisztikai attrakcióinak, 
korábban nem éppen hosszú listáját. 

A tervező számára az épületek külső kialakítá-
sának egyik vezérelve az volt, hogy a város felőli 
homlokzatok egyértelmű utalásokat hordozza-
nak magukon, logó-szerűen hirdetve a tartal-
mat.  Ehhez képest az épületek átellenes hom-
lokzatain klasszikus épületrekonstrukció és az 
eredeti építészeti elemek visszaállítása valósult 
meg. 

A Fúvógépház ad helyet a Filmtörténeti 
élményparknak, amit kívülről a nyílászáró-
kon kitüremkedő zöld kubusok jeleznek, utal-
va a filmes greenbox technikára, illetve az épü-
let csarnokterében található hatalmas greenbox 
falra, mely jelenleg a leghosszabb az országban. 
Az épület alapvető funkciója egyébként film- és 
látványraktár, mely egy interaktív filmtörténe-
ti kiállítással kísérve tapad belülről az épület 
nyugati falához, tágas teret hagyva a látogatók 
számára is nyilvános, fél-professzionális film-
stúdiónak. 

A MaNDA digitális oktatóközpontja, kon-
ferenciatermei és a Digitális Kárpát-medence 
című kiállítás a külsőre is jóval méretesebbnek 
tűnő, belülről pedig egyenesen monumentális 
Erőműházban található. A rehabilitáció ebben 
az esetben sikerült talán a legjobban; az építé-
szeti kialakítás szövegkiemelőként húzza alá 
és foglalja keretbe a szecessziós építészet mar-
káns elemeit. Az épület eredeti alapterülete csu-
pán a vizuálisan jól elkülöníthető bejárati csar-
nokkal és lépcsőházzal növekedett. Funkciója, 
hogy a látogató az alagsorban kezdje az épü-
let bejárását (a Digitális Kárpát-medence című 
kiállítás első etapjával), majd egy szinte vége-
láthatatlan vályú-szerű rámparendszeren fel-
tekeregve, egyszer csak elé táruljon a belülről 
nézve valóban meghökkentő méretekkel ren-
delkező gyárcsarnok. A konferenciatermek és 
irodák a felső szinten kaptak helyet. Köztük 
a legérdekesebb a Kelenföldi Hőerőmű vezér-
lőjéhez nagyon hasonló teremből kialakított elő-
adó, mely a hasznosítás új perspektíváit nyithat-
ja meg a műfajban. Ebben a helyiségben, illetve 

A Digitális Kárpát-medence 
kiállítás alagsori termeiből 
hosszú rámparendszer 
vezet fel az Erőműház 
csarnoktermébe
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A Fúvógépház homlokza-
tán és belső tereiben is 
látványosan különülnek 
el az új élénkzöld 
építészeti elemek, az 
épület eredeti szerkeze-
tétől

A Fúvógépház csarnokában 
kapott helyet a Filmtörté-
neti Élménypark. A 80 
méteres greenbox fal előtt 
létesített lecsúszópálya 
mellett, a látogatók filmes 
karaoke díszletek között 
rögzíthetnek jeleneteke

a többi térben is nagy odafigyeléssel vannak 
kiemelve, konzerválva, néhol plexi mögé téve, 
néhol csak impregnálva az eredeti építészeti ele-
mek, falfelületek, illetve a ma már ipartörténe-
ti kordokumentumnak számító berendezések. 

Eltávolodva a konkrét épületektől, csupán 
a tágabb értelemben vett környezet az, ami kissé 
megoldatlannak tűnik.  A város felől érkezve az 
épületek oldalnézetét kapjuk, miközben egyik 
irányból egy ipari csarnok lecsupaszított, rozs-
dás metszete keretezi a komplexum előtti tágas 
foghíjtelket, felidézve az átalakító show-k előt-
te-utána felvételeit, a horizonton pedig változa-
tos építészeti minőségben kivitelezett ipari- és 
raktárépületek zavarják a látványt. 

Mindamellett, hogy az épületek újrahaszno-
sítása és felfrissítése maximálisan sikerült, az 
egy bejárási útvonalra felfűzött három intéz-
mény missziójának szűk keresztmetszetét is 
nehéz megtalálni. Jelen esetben a koherens épí-
tészeti elképzelés megoldani látszik a tartalmi 
koncepció hiányosságait, új és egységes város-
központ magot teremtve, amennyiben az ózdi 
stratégiai és infrastrukturális fejlesztések sora 
ezzel nem ért véget.
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A homlokzati felújításon átesett Városi 
Múzeumban gazdag kohászati és helytörténeti 
gyűjtemény, valamint Vass Tibor, Jelbeszéd az 
Ózdi Finomhengerműben című könyve alapján 
összeállított kamarakiállítás látható 

A Fúvógépház bejárati csarnokának nyugati 
oldalán kialakított, a kinyitott patakmeder 
passzázsa felett átívelő led-fal, már messziről 
jelzi a város felől érkezőknek az épület új 
funkcióját

Építész, vezető tervező: 
Csontos Györgyi DLA

Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum:

Beruházó: 
Ózd Város Önkormányzata

Szakmai vezető: 
Nyalka Antal, ügyvezető 

Építész munkatársak: 
Ivacs Tamás, Serfőző Evelin, Sajbán Judit 

(Archinvest’97 Kft.) 

Tájépítészet: 
Adorján Anna

Kiállítási koncepció (kurátor): 
Kaján Imre

Tervezés éve: 
2012

Megvalósítás éve: 
2015

Összterület: 
kb. 2000 m2

Erőmű Program: 
Beruházó: 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)

Szakmai vezető: 
Nyalka Antal (MaNDA)

Építész tervezők: 
Percz Gábor, Petheő Dániel, Nagy Barbara (MIXA 

Stúdió/Archinvest’97)

Építész munkatársak: 
Krakomperger Dávid, Újfalussy Domonkos, Vizi 

Gergely Norbert

Belsőépítészet: 
Kéry Balázs, Göde András (Kroki Stúdió)

Tájépítészet: 
Adorján Anna

Kiállítási koncepció (kurátor): 
Képes Gábor (MaNDA)

Generálkivitelező: 
Market Építő Zrt.

Tervezés éve: 2013

Megvalósítás éve: 2015

Összterület: kb. 9900 m2

Fúvógépház Projekt:
Beruházó: 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)

Szakmai vezető: 
Nyalka Antal (MaNDA)

Építész tervezők: 
Percz Gábor, Petheő Dániel, Nagy Barbara, Ábel 

Viktor, Dobos Bence (MIXA Stúdió/Archinvest’97)

Építész munkatársak: 
Krakomperger Dávid, Révai Balázs, Újfalussy 

Domonkos, Vizi Gergely Norbert

Tájépítészet: 
Adorján Anna

Kiállítási koncepció (kurátor): 
Haragos Péter

Tervezés éve: 2014

Megvalósítás éve: 2015

Összterület: 3100 m2 
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1991-től sikeresen dolgozunk az építőipar szak-
területén. 2011-re értük el, hogy több főt (jelen-
leg 22) foglalkoztató Kft.-vé váljunk. Az utóbbi 
évtizedben elsősorban közületi megrendelé-
seket teljesítettünk. Cégünk tulajdonosa maga 
is több mint 20 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, így pontosan tisztában van a fel-
merülő igényekkel és esetleges problémákkal, 
amelyekre megoldással szolgálunk. Komplex 
szolgáltatást nyújtunk a kültéri festés, szoba-
festés, tapétázás, mázolás, és egyéb felület-
megújítás terén a megrendelő elképzeléseihez 
maximálisan igazodva. a gipszkarton állmeny-
nyezetek, válaszfalak térhódításának köszönhe-

tően a cég folyamatosan bővülni tudott. a növek-
vő létszámnak és a modern felszereléseknek 
köszönhetően a gipszkarton szerelés területén 
is versenyképesek vagyunk. A folyamatos szak-
mai képzés mellet igen nagy hangsúlyt fekte-
tünk a gépparkunk bővítésére. Az elmúlt évek-
ben beszereztük a legmodernebb gépeket, pl.: 
festékszórók, glettszórók, falcsiszolók. Ezek 
nagyban segítenek bennünket, hogy minősé-
gi szolgáltatást tudjunk nyújtani. Megrendelő-
ink elégedettségét azzal is sikerült elnyernünk, 
hogy a kivitelezés során a határidőket minden 
esetben pontosan betartjuk. Minden munkatár-
sunk tapasztalt, sok év gyakorlattal rendelke-

ző káros szenvedélyektől mentes dolgozni tudó 
és akaró szakember, akik nyitottak arra, hogy 
az ország egész területén végezünk munkála-
tokat. Szeretünk hosszú távra tervezni, min-
den partnerünkkel jó kapcsolatot kiépíteni és 
megalapozni, hogy a további munkálatokra is 
cégünket válasszák és ajánlják. (A képeket Cson-
tos Györgyi készítette)

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNI

Glézius Kft.
3422 Bükkábrány, Béke út 57.
E-mail: gleziuskft@gmail.com
Web: www.glezius.hupont.hu

Független, magyar tulajdonú vállalkozásként működik 1994 óta a Linea Bútor 
Kft. Ritka személyességre és magabiztos szakmai tudásra vall, amikor egy hazai 
cégcsoport klasszikus ars poétikát választ magának. A Linea „a Nulla dies sine 
linea” (egy nap se múljék el vonás nélkül) mottót választotta, ami a történetírás 
szerint Apelles, Nagy Sándor udvari festőjétől származik, értelme, hogy min-
den napra meglegyen a feladat. 

A bútoripar területén tevékenykedő Linea Bútor Kft. több mint 20 éve folyama-
tosan bizonyítja a választott mottó hitelességét: a cégcsoport nagyon széles 
termékportfolióval rendelkezik, irodák, ügyfélkiszolgáló központok, egészség-
ügyi, oktatási és kulturális intézmények teljes bútorzati infrastruktúráját kínálja.

 Míg a 2000-es évek elejéig döntően a közületi piacra koncentrált a cég, az ezred-
forduló óta már egyre több magánberuházás beszállítója is. Pénzügyi helyzete 
stabil, éves árbevétel alapján a beruházási bútorok piacán a három legnagyobb 
vállalat egyike. Innovációval, pro aktivitással és műszaki fejlesztéssel azon dol-
goznak két évtizede, hogy értékképző termékeket és szolgáltatásokat nyújtsa-
nak az ügyfelek számára, a cégcsoport legfőbb értéke nem pusztán tárgyakat, 
hanem megoldást és komplett infrastruktúrát szállít a megrendelőinek. 

Számos újdonságuk közül kiemelhetjük a padlózatba csukható nézőtéri zsöly-
lyeszék-rendszert, ami multifunkcionális közösségi terek berendezéséhez kínál 
praktikus megoldást.

NULLA DIES SINE LINEAÉRTÉKTEREMTÉS KÉT ÉVTIZED ÓTA

Linea Bútor Kft. | 9011 Győr, Dózsa major 01052/16 |  Tel.: +36 96 511 060 | Fax: +36 96 511 060 | 1131 Budapest, Reitter Ferenc u.132. | Tel: +36 1 286 1933 www.linea-art.hu
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Distributor of Colt

energiatudatos 
megoldások

A jelen építészetében egyre nagyobb jelen-
tőséggel bírnak az energetikailag jól 
átgondolt építészeti megoldások. Minél 

nagyobb alapterületről, szintmagasságokról 
beszélünk, annál fontosabbak 
ezek a megoldások. A MaNDA 
projekt nagyon jó példa arra, 
hogyan lehet egy „szükséges 
rosszból” valami jót „vará-
zsolni”. A hő-, és füstelveze-
tő rendszerekre még ma is 
sokan tekintenek úgy, hogy 
ez egy szükséges „rossz”. Nagyban megnöve-
li egy létesítmény bekerülési költségét, pedig 
lehet, hogy sohasem kell majd használni.

A MaNDA esetében felismerték azonban, hogy 
egy jól megválasztott füstelvezető rendszer 
integráns része lehet az épületnek, és nap-

ról napra lehet az általa biztosított előnyöket, 
energia-megtakarítási lehetőségeket kihasznál-
ni. A rendszerelemek kialakításánál elsődleges 
szempont a napi megbízható használhatóság 

biztosítása.  A függőlegesen beépített szerkeze-
tek folyamatos széltehernek vannak kitéve, illet-
ve a csapadékkal szembeni ellenállás is jelentős 
szereppel bír. Annak ellenére, hogy üveglamel-
lákból épül fel a berendezés, amelyek szélzáró, 
csapadékzáró egymásra csukódása igen csak 
kényes feladat, ugyan azon EN szabvány sze-

rinti értékeket tudják a szellőző berendezések 
felmutatni, mint az egy szárnyú ablakok. Nagy 
különbség viszont energetikailag, hogy ezek az 
üveglamellás szerkezetek teljes keresztmet-

szetükben könnyen nyithatóak, 
és nyitott állapotban nincse-
nek olyan mértékben kitéve 
az időjárás viszontagságai-
nak, mint egy szárnyú társaik.

Tényként mondható el, hogy 
napjainkban egyre többször 

alkalmazzák hasonló épületeknél ezeket a beren-
dezéseket, mert az üzemeltetési költségek nagy-
mértékben csökkenthetőek a gravitációs elven 
működő szellőztető rendszerek beépítésével. 
Ugyanakkor esztétikailag is nagyon szép látványt 
lehe velük elérni. Az épületben Coltlite üvegla-
mellás homlokzati nyílászárókat építettünk be.

TÖBBFUNKCIÓS HŐ-, ÉS 

FÜSTELVEZETÉSI RENDSZEREK

Colt Hungária Kft.  1103 Budapest, Gyömrői út 156-158.  Tel.: +36-1-433-2786  Fax: +36-1-433-2787
Email: info@colt-info.hu  Honlap: www.colt-info.hu

A Háló & Marco Nyílászáró Gyártó és Forgalma-
zó Kft. vállalkozás 1990. augusztus 1-én alakult 
meg, mely megalakulása óta meghatározó sze-
replője a hazai nyílászáró gyártó, forgalmazó 
és beépítő piacnak, jelentős megrendelői kör-
ben elismertté tette tevékenységét. Homlok-
zati nyílászárók gyártási, szerelési munkáinak 
minőségéért Építőipari mesterdíjat, Észak-alföldi 
minőségi díjat, Építőipari nívódíjat, valamint Kivá-
ló Építési Termék megkülönböztető védjegymi-
nősítést nyert el a Cégünk. Tevékenységünket 
ISO 9001 szabványrendszer szerint végezzük. 
Vállalatirányítási rendszert vezettünk be, vala-
mint a 2016. évben pedig uniós forrás támo-
gatásával gyártási kapacitásunkat bővítettük. 

Műanyag nyílászáró referenciáink a teljesség 
igénye nélkül: Mediterrán Élményfürdő, Debre-
cen; Aqua Palace Élményfürdő, Hajdúszobosz-
ló; Nemzeti Történelmi Emlékpark, Ópuszta-
szer; Főiskola Tiszaliget Campusa, Szolnok; 
Tóth Árpád Gimnázium és DEOEC Kardiovasz-
kuláris és Onkológiai Centrum, Debrecen; 
Szépvölgyi út Irodapark, Budapest VÁTI Iro-
daház, Káposztásmegyer 360 lakás, Budapest. 

Jelentősebb alumínium nyílászáró referen-
ciamunkánk: Réthy Pál Kórház, Békéscsaba; 
Párizsi Udvar, Debrecen; Honeywell Üzem, 
Nagykanizsa; MOME, Budapest; MANDA, Ózd. 

Folyamatban lévő munkáink: Apolló Gumi-
abroncsgyár, Gyöngyöshalász; BMW Autósza-
lon és MINI, SZUSZA és MTK Stadion, Budapest.

Szolgáltatásaink országszerte: helyszíni 
felmérés, ingyenes árajánlat készítés, szak-
tanácsadás, nyílászárógyártás, helyszín-
re szállítás, szakszerű, gyors beépítés. (x)

H- 4031 Debrecen, Szabolcs u. 25.  
Tel./Fax: 52/ 430-436, 446-188, 453-226  
e-mail: info@halo-marco.hu

TAPASZTALATTAL 
MINŐSÉGET

WINDOW
EURO

MaNDA-projekt

EURO WINDOW KFT.
1063 BUDAPEST, SZINYEI MERSE PÁL UTCA 17.

LEVELEZÉSI CÍM: 2151 FÓTLIGET, FUTRINKA UTCA 12.
TEL.: (+36-20) 953 0530
FAX: (+36-21) 388 9465

A száz százalékban magyar tulajdonú 
Euro-Window Kft. 2003-ban alakult. 
Kezdetben elsősorban műanyag homlok-
zati nyílászárók és belső ablakkönyöklők 
szállításával és szerelésével foglalkoztak, 
ma már számos más terméket is kínál-
nak. Kisebb részben találunk lakossági 
megrendelőket a partnereik között, első-

sorban projektalapú megbízásokat látnak el, ezzel a megalapozott tapasz-
talattal kerültek a MaNDA-projektbe: az épületek homlokzati műanyag 
nyílászáróit szállították.

 

Forgalmazott termékeik között találjuk: a vál-
tozatos anyagú (HPL-felületű, Helopal márkájú 
öntött márvány, műanyag) belső ablakkönyöklő-
ket; Sücho és Aliplast profilból készült alumínium 
nyílászárókat; „A” kategóriás Veka és Trockal pro-
filból készült műanyag homlokzati nyílászárókat, 
melyeket partnercégük, a Fenstherm-Kontakt Kft. 
gyárt. A műanyagalapú termékek mellett acélto-
kos, normál és tűzgátló kivitelű Domoferm ajtó-

kat, továbbá a Westag és a Dana cégek HPL-felületű, lukfuratolt fafor-
gácslap ajtólapjait is forgalmazza az Euro-Window Kft. 

Mindezeken fölül árnyékolástechnikai termékeket is kínál, továbbá ipa-
ri szekcionált, illetve gyors mozgású kapukat (ISO, Dynaco), automata 
ajtókat (Besam). A termékek beszerelése és karbantartásuk is a cég szol-
gáltatáskínálatának része. Folyamatosan fejlesztő, termékpalettáját bőví-
tő cégről beszélünk: jelenleg fémmegmunkáló gépek beszerzését tervezik, 
melyek segítségével számos alapanyagot tudnak majd legyártani, így a kül-
földi anyagbeszerzések egy része kiváltható a helyben gyártott anyagokkal. 
De mindezek mellett a cég résztulajdonos egy ingatlanhasznosító Kft.-ben: 
Hatvan iparterületén raktárak és műhelyek bérbeadásával foglalkoznak.

A MINŐSÉG GARANCIÁJA
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Burkolatmustra a 
MaNDA belső tereiben
A Hungarian Project Kft. munkáiról

A MaNDA fekete színű burkolati része-
it, az ipari padlót a Market Építő Zrt. 
megbízásából a Hungarian Project 

Kft. kivitelezte. A munka különleges feladatot 
jelentett a vállalat számára.  

A kecskeméti székhelyű Hungarian Pro-
ject Kft. közel 20 éve, egész pontosan 1997 óta 
fontos tényező a hazai építőiparban. A válla-
lat hidegburkolat és ipari padló kivitelezésével, 
valamint az ezekhez kapcsolódó anyagok keres-
kedelmével foglalkozik. A hidegburkolatok 
kivitelezésén belül a nagy teherbírású vibrált 
padlóburkolatok, valamint a ragasztott pad-
ló- és falburkolatok szakkivitelezőiként számos 
nagy projekt megvalósításában vettek már részt. 
Több, világszerte ismert cég magyarországi pro-
jektjeihez adták a nevüket. Dolgoztak a Lego 
nyíregyházi gyáránál, a Hankook dunaújvá-

rosi, a Bridgestone környei, a Takata miskolci, 
a Diehl nyírbátori gyárában és a Duvenbeck 
hegyeshalmi logisztikai központjánál, illetve 
a Sorsok Házánál. 

Bár a kivitelezés technológiája szempontjából 
nem volt jelentősebb eltérés a korábbi munkák-
hoz képest, a középületi funkció, a tagolt, össze-
tett felületek és a magas felületi minőségi elvá-
rások miatt is különleges feladatnak számított 
a mintegy 2300 négyzetméter felületű projekt 
a cég számára.

A Hungarian Project Kft. által kivitelezett 
ipari padlófelületek általában natúrszürke szín-
ben készülnek, ebben az esetben viszont terve-
zői igény volt a színezett kivitel és ezért fekete 
színű kéregerősítés került a betonfelületre. Ez 
a technológia, vagyis a kéregerősítő alkalmazá-
sa a betonfelület legfelső, nagyfokú igénybevé-

telnek kitett rétegének mechanikai tulajdonsá-
gait javítja: kopásállóságot, teherbírást, ütéssel 
szembeni ellenálló képességet, valamint csök-
kenti a felületen a repedések, hajszálrepedések 
kialakulásának lehetőségét. Az ipari padló acél-
szál erősítéssel készült, mely a hagyományos 
hálós vasalattal szemben gyorsabb kivitelezé-
si időt eredményez, nő a repesztőerő, szívós-
ság, repedésáthidaló képesség és a lemez ala-
csony terhelés esetén kedvezőbben viselkedik, 
mint a hagyományos betonacél-háló esetében. 
A felületek kivitelezése nagyjából öt napot vett 
igénybe - két ütemben történő kivitelezéssel. 
Hasonló méretű felület valamely egyszerűbb 
alaprajzú csarnoknál két nap alatt is kivitelez-
hető, a MaNDA esetében viszont a tagoltság 
miatt munkaigényesebb volt a felületkialakítás.

Hungarian Project Kft. | Cím: 6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. 
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