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MÁSODIK ÜTEMÉHEZ ÉRKEZETT A HILTON BUDAPEST SZÁLLODA BELSŐ TEREINEK 

ÁTALAKÍTÁSA, ÚJRABÚTOROZÁSA, MOSTANRA MÁR A SZOBÁKIG ÉR A REDESIGN.

Szöveg
Építész

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

KRISTY UNGER

FILEP KRISZTINA

A HILTON BUDAPEST ÚJABB TÉRÁTALAKÍTÁSAI 

CSINOS BONBONOSDOBOZ
A nagy múltú Hilton 
Budapest Historical 
Lounge-ának a bejárata

A megújult recepció 
terében egyszerre van 
jelen a helyi hagyomány 
(terméskő-borítású 
falak) és a high-end (pld. 
padlóburkolat, 
mennyezeti világítótest). 
A világítórendszereket 
a be light! Kft. szállította

A tavalyi, mindössze három hónap alatt 
kivitelezett első ütemben (OCTOGON 2015/5) 
már számos közösségi térrész megújult, 
most közel fél év alatt a recepció, folyosók, 
szobák, bár szépültek meg, formálódott 
belsőépítészetük, szabták újra enteriőrjeiket. 
Az összkép, természetesen és ismét Kristy 
Unger tervei alapján az első ütem karakterét 
követi, a tervező számára mood boardjai 
összeállításakor újra a késő szecessziós, art 
décós ihletés lehetett a döntő. Színekben 
vezet a kavicsszürke, homokszín, aranybarna 

és ezüstszürke használata – akár egy csinos, 
ünnepi bonbonosdoboz enteriőrben elmesélve 

–, belsőépítészeti anyagokban a kő, a márvány, 
különféle fémek és díszüveg a hangsúlyos, 
ez meghatározza a felületek változatos 
faktúráját is. A földszinti terek csendesebb 
lounge-részein, az egyes falszakaszokban 
kialakított fülkékben a szállodaépület helyén 
állt XIII. századi domonkos rendi kolostor 
építészeti töredékeit helyezték el. Az időtlen 
elegancia világát alkotta meg és vitte tovább 
a közösségi terekről a privát részek, a szobák 

A XIII. századi domonkos rendi kolostor kerengőjét imitáló térrész, 
még jórészt a ’70-es évek, szintén a régi korokra utaló burkolati (a 
belső udvarral határos fal mázas csempés borítása) és díszítőele-
meivel (az udvari kútmellvéd „kalapja”)
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belvilágába Unger (a tervek szerint 2018-ra 
az összes szoba és közösségi tér átalakítása 
befejeződik). Komoly gyakorlata van már 
ebben a belsőépítésznek, hiszen a londoni 
székhelyű, 2012-ben alapított Goddard Littlefair 
munkatársaként világszerte több luxusingatlant, 
bárt, éttermet, spa-t és természetesen hotelt 

tervezett. A hűvös előkelőség helyett a Hilton 
Budapest szállodába betérőnek kellemes, 
otthonos érzése támad, az aranybarna és 
a kávészín, a megfelelő bútorzat kiválasztása 
mellett ez a világítástechnikának, az építészeti 
lámpáknak, de különöse az egyedi tervezésű 
világítótesteknek köszönhető elsősorban. 

Több mint száz szoba 
újult meg , egyik részlete, 
pesti panorámával

Egyedi üvegszerkeze-
tek, illetve mennyezeti 
világítótest, utóbbi 
László Kálmán 
üvegművész munkája

A közösségi terekre 
jellemző egységes, 
elegáns felületek 
kialakítása, például 
a fürdőterekben is 
(Generálkivitelező a 
Market Építő Zrt. volt)
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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

HILTON BUDAPEST

Ahol az átgondolt koncepció a kiváló 
minőséggel találkozik.

Ahol a közületi projektek terén is egyedi 
jegyek hozhatók létre.

Ahol az ötletek megkülönböztetnek a 
versenytársaktól.

JAB Anstoetz közület - valósítsa meg 
velünk az elképzeléseit!

Elköltöztünk! Új címünk:
1126 Budapest, Agárdi út 3/B

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 Budapest, Agárdi út 3/b
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