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BANG & OLUFSEN SHOWROOM 
ÉS KÖZÖSSÉGI IRODA

HYGGE NEKÜNK 

Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

MEZŐ VIOLA

BERECZ TAMÁS

BUJNOVSZKY TAMÁS

A BÁLNA GYOMRÁBAN MA MÁR NEM CSAK JÓNÁST TALÁLNI. A BUDAPESTI DESIGN ÉS MŰVÉSZETI SZCÉNA 

IS EGYRE INKÁBB FELFEDEZI MAGÁNAK A DUNA-PARTI ÉPÜLETET. A HÍRESEN DESIGNORIENTÁLT DÁN 

ELEKTROTECHNIKAI CÉG, A BANG & OLUFSEN IS ITT NYITOTTA MEG LEGÚJABB SHOWROOMJÁT EZ ÉV TAVASZÁN. 

A bemutatóterem pillanatok alatt nőtte ki magát 
a város egyik legizgalmasabb co-working iro-
dájának. „A hely funkciói organikusan alakultak, 
egymást támogatva jöttek az ötletek” - meséli 
a társtulajdonos, Regős Dániel. A Bálna adott-
ságaiból eredő csupasz, loft helységen végül 
egy újhullámos kávézó, egy co-working iroda 
és két bemutatóterem osztozik. A helyet áthatja 

a dán hygge szellemisége: élvezd az élet öröme-
it és vedd magad körül inspiráló emberekkel!

A belsőépítészeti kialakításért Berecz Tamás 
építész felelt. A különböző funkciók jól beha-
tároltan válnak szét, ez mégsem darabolja fel 
a teret. Berecz mind a színekkel, mind a tér 
játékos mozgatásával leheletfinom határokat 
hozott létre. A tágas, egybefüggő tér közepén 

egy ház sziluettje rajzolódik ki. Mind a ház, mind 
pedig a kávézó alacsony emelvényt kapott. Ez 
arra ösztönzi az embert, hogy ne csak mentá-
lisan, de fizikailag is, mint egy küszöbön átlép-
ve, belépjen egy másik térrészbe.

A ház fogadta be a co-working irodát és a pri-
vát tárgyalót. Középen a dolgozóasztalok kap-
tak helyet, míg az egyik rövid falon lépcsős 

Egy újhullámos kávézó, 
egy co-working iroda és 
két bemutatóterem 
osztozik a téren

A különböző funkciók jól 
behatároltan válnak szét, 
ez mégsem darabolja fel 
a teret

Bemutatótermi részlet
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kialakítású nézőtér található, ezzel szemben 
szeparált tárgyalót. Mikor nem közösségi iroda-
ként szolgál a helyiség, akkor rendezvényeknek, 
tréningeknek és előadásoknak ad majd otthont.

A ház „kertjében” találjuk a többi funkciót. 
A hátsókert a Route42 motoros felszerelése-
inek bemutatóterme lett. A szabadon hagyott 
téglafalakat szürke betonpadló egészíti ki, nyer-
sességet kölcsönözve a helyiségnek. Ezzel 
szemben a Bang & Olufsen showroomja sok-
kal kifinomultabb. A márka által diktált arcula-
ti elemek a skandináv design legszebb példái. 
Letisztult, visszafogott színkezelés és textú-
rában gazdag elemek jellemzik. Nehéz fabur-
kolatok és fényes réz keretek, fenyőfa aszta-
lok és fehérre meszelt téglafal.

Berecz Tamás ebből a stílusból kiindulva 
alakította ki a kávézó terét. A BeoPlay névre 
keresztelt kávézó olyan, mint amikor a helyére 
kerül a puzzle utolsó darabja. A világos, fenyő 
burkolat lefolyik a plafonról, végig a falakon, 
körbeöleli az ablakokat és felkúszik a bárpultra. 
Az újhullámos kávézót a már Budapest szerte 
ismert My Little Melbourne csapata üzemelteti. 

A Bang & Olufsen showroom a XXI. századi 
életvitel tökéletes lenyomata. Design- és kof-
feinorientált közösségi tér Budapest feltörek-
vő negyedében.

A hátsókert a Route42 
motoros felszereléseinek 
bemutatóterme lett

A helyet áthatja a dán 
hygge szellemisége: 
élvezd az élet örömeit és 
vedd magad körül 
inspiráló emberekkel!

Középen a dolgozóasztalok 
kaptak helyet, míg az egyik 
rövid falon lépcsős 
kialakítású nézőtér található



146 147

www.jafholz.hu

JAF HOLZ
MAGYARORSZÁG
Tőlünk nem csak a terméket kapja meg.

A „Teljes szolgáltatás“ nálunk ennél többet takar.

TERASZBURKOLAT ÉS ELEGANCIA

AVAGY A THERMO KŐRIS

A JAF Holz brassói üzemében készülő Thermo hőkezelt teraszburkolat igazán kiemelkedően
tartós és elegáns kültéri burkolati megoldást biztosít. A termék tulajdonságairól és készítésének 
módjáról Ritterwald Zoltán faipari mérnökkel beszélgettünk.

Kezdjük azzal, kérem, hogy miben kiemelkedő a cégük, a JAF Holz Magyarországon?
A JAF Holz Ungarn Kft.-nél javarészt felsőfokú faipari végzettséggel rendelkező kollégák 
dolgoznak, akik nem csak egy adott terméket értékesítenek, hanem naprakész szaktanács-
adást is nyújtanak.

Milyen igényekre kínál megoldásokat a JAF Holz, milyen széles a termékkínálatuk?
A legnagyobb faipari alapanyag-kereskedő cég vagyunk Magyarországon. Termékpalet-
tánk nagyon széles, a gerincét természetesen a laminált lapok illetve egyéb laptermékek 
adják, de a nyers fűrészárutól a beltéri ajtóig, padlóig értékesítünk termékeket a faipar és 
az építőipar részére egyaránt.

Mitől különlegesebb a thermo teraszburkolat, mint a hőkezelés nélküli változatok?
A thermo kezelés lehetőséget ad arra, hogy az asztalosiparban elterjedt, de a szabad téri
használatra alapvetően nem tartós faanyagokat, mint például a kőris és a borovi fenyő 
kültéren is alkalmazzuk. 

Mik a hőkezelt burkolat előnyei a hagyományos anyagokkal szemben?
Az ilyen módon kezelt természetes fa előnyei a nagyon elegáns, kávébarna 
szín mellett, a kiemelkedő tartósság, tehát még kültéri használat esetében 
is. A kőris azért elsőrangú, mert egy nagyon kemény fafajta, így az egyik 
legjobb burkolatnak számít.

Elmondaná röviden, hogyan működik ez a technológia?
A gondosan válogatott fűrészárut egy hőkamrába tesszük, ahol folyama-
tosan szabályozott páratartalom és levegőkeringetés mellett magas (230-
250 Celsius) hőmérsékleten kezeljük. A fában a magas hőmérséklet hatá-
sára olyan változások mennek végbe, amelynek végeredménye az, hogy 
az anyag a zsugorodásra és dagadásra való hajlandóságát jelentős mér-
tékben elveszíti.

Nagyjából mennyi az élettartalma a thermo kőrisnek?
A hőkezelés szerepe ennél a fafajnál nagyon fontos, hiszen alapvetően nem 
alkalmas kültéri felhasználásra, leginkább a bútoriparban kedvelt alapanyag. 

A kültéri használat tartóssága alapján az EN 350-2 szabvány szerint osztályokba sorolják az egyes fafajtákat, amelyben a hazai fafajok az ötös (V.) 
nem tartós osztályba sorolandók nyers állapotban: azaz tartósságuk kültéren kevesebb, mint 5 év. A thermo kőris viszont már az egyes (I.), nagyon 
tartós kategóriába sorolható, így tartóssága az időjárásnak kitett helyen is több, mint 25 év.

www.jafholz.hu

Miért versenyképes a cégük ezzel 
a termékkel a piacon?

Elsősorban a tartósság és elegáns megjelenés 
miatt lehetünk versenyképesek ezzel 

a termékkel. 
A JAF Holz Ungarn Kft csak hibátlan, „A” 
minőségű thermo kőrist forgalmaz, az „A” 

minősítés a hosszú élettartam során abban 
tükröződik, hogy a termék szinte teljesen 

rezisztens a gombafertőzésre, de a repedések 
kialakulásának is minimális az esélye.
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Alkosson szabadon 
VELUX tetőtéri 
ablakokkal
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Párának ellenálló műanyag 
bevonatos tetőtéri ablak
 Öntéssel felvitt 

poliuretán bevonat

 Vízálló, karbantartást 
nem igénylő felület

 Lekerekített, esztétikus 
megjelenés

Részletek: 
www.velux.hu
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Óvd a környezetet! További tippek: nemnehez.hu

Nem nehéz kihúzni a töltőt,

ha már nem használod!
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