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KULCSSZEREPET KAPOTT  
A FENNTARTHATÓSÁG A CEU 
MEGÚJULT CAMPUSÁN
A CEU campusának újjáépítési projektje jól példázza az egyetem fenntarthatóság iránti elhivatottságát. A projekt megvalósítása és az 
újjászületett campus infrastruktúrájának kialakítása ennek megfelelően kiemelkedő a gazdaságos energiahasználat és környezetvédelem terén. 
A környezeti lábnyom csökkentése közös erőfeszítést igényel az alkalmazottaktól, a hallgatóktól, az oktatóktól és a CEU látogatóitól is. 

Az épület tervezésének köszönhetően egyharma-
dával csökken majd a teljes energiafelhasználás, 
így közel évi egymillió eurós megtakarítás érhető 
el. Mindez az energiahatékonyságnak, a tér átgon-
dolt kezelésének, valamint a fenntartható szoká-
sok betartásával a felhasználói tudatosság növelé-
sének köszönhető. 

A fenntarthatósági alapelvek sikeres alkalmazá-
sát a BREEAM – a világ legelismertebb értékelési 
módszere a fenntartható épületek terén – „Nagyon 
jó” minősítéssel ismerte el. A CEU a kontinentális 
Európában a második, Közép- és Kelet-Európában 
pedig az első olyan felsőoktatási intézmény, amely 
megkapta ezt a címet. 

Számos példa szemlélteti, hogyan működnek ezek 
az elvek a gyakorlatban a Nádor utca 13. és 15. alatti 
új épületekben. A terek a lehető legnagyobb mérték-
ben kihasználják a rendelkezésre álló természetes 
fényt, míg a világítást a sötétebb időszakokban nagy 
hatékonyságú, de alacsony energiaigényű lámpates-
tek biztosítják. A fűtés, hűtés, világítás és a levegő 
keringetése a campus kihasználtságának megfele-
lően szabályozható, mely kulcsfontosságú az ener-

giafogyasztás minimalizálásában. Mozgásérzékelők 
gondoskodnak arról, hogy a használaton kívüli terek-
ben ezek ne üzemeljenek feleslegesen. 

Az udvar üvegezett struktúrájában és az épületek 
homlokzatán lévő ablakok esetében mikro árnyéko-
lástechnika, a homlokzaton külső árnyékolóelemek, 
a termekben pedig a felhasználók által üzemeltet-
hető árnyékolás csökkenti a hőkoncentráció hatá-
sát a meleg időszakokban. Így alacsony vagy nulla 
energiaigénnyel lehet hűvösebb beltéri környezetet 
fenntartani magas külső hőmérséklet esetén.

A betonból készült mennyezetbe és padlóba ágya-
zott vízvezetékek lehetővé teszik a külső klímavi-
szonyoknak megfelelően a meleg vagy hideg víz 
keringetését, így azok hatékonyan fűtik, illetve hűtik 
a betonszerkezeteket. Mivel tömegénél fogva a beton 
hőtartó képessége nagyobb, mint a levegőé, a folya-
mat energiatakarékosabb, mint a légfűtés, hiszen az 
utóbbi esetén a hő gyorsabban oszlik el.

A hulladékkeletkezés megelőzése és csökkenté-
se szintén fő cél: szelektív szemetesek biztosítják 
az újrahasznosítható papír, műanyag és fém gyűj-
tését. Rendszeres hidratálásra biztatnak az eme-

leteken elhelyezett ivókutak, amelyek ingyenes és 
környezetbarát módon nyújtanak kiemelkedő minő-
ségű ivóvizet. A vízfogyasztás ugyanakkor csökken, 
mivel kis térfogatáramú vécéket és mosdókagyló-
kat szereltek be az új épületek összes mellékhelyi-
ségébe és konyhájába. 

A campus leglátványosabb, minden szempontból 
„zöld” felülete a tetőkert, ahol virágládák, zöldfalak 
és kúszónövények kaptak helyet, csupa madár- és 
méhbarát, a Kárpát-medencében őshonos faj. A tetőn 
összegyűjtött esővizet öntözésre használják; beépí-
tett öntözőrendszerekkel előzik meg a túlzott párol-
gást a száraz, meleg időszakokban. A CEU Közösségi 
Veteményest, ahol évszakról-évszakra mini vetés-
forgó valósul meg, az egyetemi közösség tagjai ülte-
tik és szüretelik.

A CEU emellett támogatja a kerékpárhasználatot 
is, mint a közlekedés fenntartható, egészséges és 
környezetbarát formáját. Az új campus gépjármű-
vek számára nem biztosít parkolóhelyet – azonban 
a projekt második szakaszától kezdve csaknem 200 
kerékpár tárolására lesz lehetőség. 

fotó: Végel Dániel
INTEGRÁLT MEGBÍZHATÓSÁG
Beruházások tervezése, kivitelezése során számos 
esetben találkozunk azzal a feladattal, hogy az épü-
letekbe beépítésre kerülő gépészeti-, elektromos- és 
egyéb berendezéseket biztonságosan, hozzáférhe-
tően, mégis esztétikusan eltakarva szükséges elhe-
lyezni. Horváth István, a Tétény-ker ezen területért 
felelős cégvezetője elmondta, hogy az FF Systembau 
revíziós ajtók kizárólagos magyarországi forgalma-
zójaként, éppen e szempontok mentén végzik komp-
lex építőipari tevékenységüket. Az épületgépészeti 
és épületvillamossági rendszerek kiépítésekor – az 
üzemeltetés és javíthatóság érdekében – kialakí-
tandó szerelőnyílások professzionális eltakarását 
az FF Systembau termékeivel biztosítják partnere-
ik számára. 

Oldalfalba vagy álmennyezetbe történő beépítés 
után a festett, tapétázott, illetve burkolt revíziós 
panelek minden belsőépítészeti igényt kielégítenek. 
A speciális, minősített zárszerkezetnek köszönhető-
en az ajtók nyomásra nyílnak és záródnak, európai 
gyáregységeik pedig a standard katalógusméreteken 
kívül egyedi, a helyszíni adottságokat figyelembe vevő 
méretek legyártását is vállalják. Az ÉMI engedéllyel 
rendelkező termékcsalád teljes körű megoldást kínál 
hagyományos vagy tűzgátló kivitelben, gipszkarton 
rendszerekbe és falazott falakba történő beépítéshez, 
bármilyen fedési vagy burkolási megoldás esetére.

Az F6 típusú, mennyezeti panelek kétoldali tűz-
gátlást biztosítanak. A CEU campus rekonstrukció 
II. üteméhez szükséges közel hatszáz darab revízi-
ós ajtó speciális hegesztésű alumíniumkeretekből, 
különböző vastagságú gipszkarton-betétekből, vala-
mint páros záróelemekből tevődnek össze. A termé-
kek nyitása ennél a típusnál is nyomással történik, 
igény esetén pedig az ajtóelem a rögzítő szerkezet 
kiakasztásával kivehetővé válik.

INTEGRATED RELIABILITY
During the design and execution of projects we are often faced with the 
task of positioning the mechanical engineering, electrical, and other 
equipment to be installed in the building safely, accessibly, but also aes-
thetically concealed. István Horváth, manager in charge of this area at 
Tétény-ker told us that as exclusive Hungarian distributors of the FF Sys-
tembau inspection panels these are precisely the guiding principles of 
their complex construction industry activities. In order to improve oper-
ation and serviceability, during the construction of building engineering 
and electrical systems, they rely on the products of FF Systembau for 
the professional concealment of the service hatches to be constructed. 

The inspection panels, which following their installation in side 
walls or drop ceilings are painted, wallpapered, or cladded, satisfy 

every interior design need. Thanks to their special, certified locks the 
doors can be opened and closed by applying pressure, and in addi-
tion to products with the standard dimensions listed in catalogues, 
their European factories can also manufacture products with dimen-
sions that take into account local characteristics. The ÉMI-certified 
product family offers a comprehensive range of solutions, in tradi-
tional or fire-retardant designs, for installation in plasterboard sys-
tems or masonry walls, and with any covering or cladding solution.

The F6 ceiling panels provide fire retardation on both sides. The 
nearly 600 inspection panels required for Phase II of the refur-
bishment of the CEU campus are composed of specially weld-
ed aluminium frames, plasterboard inserts of various thickness-
es, and double locking elements. In the case of this model as well, 
the product can be opened by applying pressure, and by unhook-
ing the locking element the panel can be removed, if necessary.

Tétény-Ker | 1185 Budapest, Üllői út 626. | 
Tel.:  (+36-1) 439 1251; 439 1252 | 
E-mail: info@teteny-ker.hu | Web: www.teteny-ker.hu
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LÁTVÁNYBETON
21. századi betonszerkezetek

A Moratus Szerkezetépítő Kft. 2004-es  megalpítása 
óta foglalkozik látszóbeton, pontosabban – egy-
re divatosabb és kifejezőbb nevén – látványbeton 
szerkezetek építésével. Referenciáink között jó 
néhány Budapestet meghatározó épület látvány-
beton szerkezetei szerepelnek. Ezek között van-
nak új építésű és újjávarázsolt építmények, mint 
ahogy színes (pl. fehér színű) és egyedi textúrájú 
felületek (pl. rusztikus deszkalenyomat) egyaránt.

A Közép-európai Egyetem Nádor utca 13. és 15. 
szám alatti épületeinek megvalósítása során szám-
talan előremutató szerkezetépítési feladatra kellett 
megoldást találni, miközben az O’Donnell + Tuomey 
építésziroda látszóbeton-felületekkel szemben 
támasztott szigorú követelményeinek is meg kellett 
felelni. A projekt során párhuzamosan futott egy fog-
híjbeépítés, illetve egy meglévő épület felújítása érde-
mi felvonulási terület nélkül, mindez a Belváros egyik 
legforgalmasabb, tömegközlekedéssel terhelt utcá-
jában, rendkívül szoros kivitelezési ütemterv mellett.

A CEU új épületeiben több mint 7 000 m2 függő-
leges és vízszintes tartószerkezeti elem készült 
kiemelkedő minőségű látszóbeton felületi megje-
lenéssel. Ezek közül ki kell emelni az N15 jelű épü-
let aulájában található, látványbeton megjelenésű, 
íves falakkal határolt csigalépcsőt, mely a mel-
lékelt képen is látható. A lépcsőházról már most 
ki lehet jelenteni, hogy a magyarországi látvány-
beton-építés egyik etalonját képezi. A látványbe-
ton minőségű felületek kapcsán fontos szót ejteni 
a finom homokszórásról, mint felületkezelési mód-
ról, melyet először alkalmaztak Magyarországon.

A CEU projektet elemezve ismételten megálla-
pítható, hogy ilyen magas elvárásoknak csak való-
ban felkészült, alapos tudással és nagy tapasztalat-
tal rendelkező szakemberekkel szabad nekivágni. 
Mivel ilyen szakemberekből egyre nagyobb hiány 
mutatkozik, a beruházókra minduntalan nagyobb 
felelősség hárul, hogy a Magyarországon oly gyak-
ran elodázott, átgondolt projekt-előkészítő feladato-
kat (pl. helyes költség- és átfutási idő becslés) rész-
letekbe menően és kellő alapossággal végezzék el.

DECORATIVE CONCRETE
21st-century concrete structures

Moratus Szerkezetépítő Kft. has been engaged in the construction 
of visible concrete, or more accurately – using its increasingly fash-
ionable and expressive name – decorative concrete structures since 
its establishment in 2004. Our references include numerous deco-
rative concrete structures of key buildings in Budapest, including 
both newly built and renovated edifices, as well as coloured (e.g. 
white) and uniquely textured (e.g. rustic plank imprint) surfaces.

During the construction of the buildings of the Central European 
University at 13 and 15 Nádor utca we had to find solutions to countless 
progressive structural construction tasks, while complying with the 
strict requirements set by the O’Donnell + Tuomey architectural bureau 
for visible concrete surfaces. In parallel with the project, construc-
tion on a vacant plot between two buildings and renovation of an exist-
ing building were also taking place, without any staging area to speak 
of - all this in one of the busiest streets of the city centre that is also 
used by public transport, and with an extremely tight project schedule.

In the new buildings of the CEU over 7 000 m2 of vertical and hor-
izontal supporting structure elements were constructed, with a vis-
ible concrete finish of outstanding quality. From these, we should 

highlight the spiral staircase bounded by curved walls in the atri-
um of the N15 building, made of architectural concrete, which can 
also be seen in the attached image. We can already say of this stair-
case that it sets a standard for the use of architectural concrete in 
Hungary. In connection with concrete surfaces of decorative qual-
ity it is important to mention fine sandblasting as a surface fin-
ish method, which was applied here for the first time in Hungary.

Analysing the CEU project we can again conclude that meeting 
such high expectations can only be attempted by truly qualified pro-
fessionals with profound knowledge and expertise. Since the shortage 
of such professionals in on the rise, developers find themselves fac-
ing increasing responsibilities to perform carefully considered project 
preparation tasks often put off in Hungary (such as accurately estimat-
ing costs and lead times) in detail and with the required thoroughness.

Moratus Szerkezetépítő Kft.
1037 Budapest, Bojtár u. 53. 

Tel.: (+36-1) 883 0243 | Fax: (+36-1) 466 4827  
E-mail: info@moratus.hu  

Web: www.moratus.hu
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A CEU FÉNYEI
A CEU campus átadásával újabb kiemelkedő építé-
szeti minőség született Magyarországon. Az épület 
szellemiségében az európai értékrendről tesz tanú-
bizonyságot, kialakításában pedig a kortárs euró-
pai építészet esszenciáját mutatja meg hallgatói-
nak, látogatóinak. A tömegformálás, a belsőépítészet, 
a kellően nagyvonalú, ugyanakkor az oktatási célo-
kat szem előtt tartó téralkotás kihívás elé állította 
a be light! szakembereit. Olyan világítástechnikai 
megoldásokra volt szükség, melyek formaviláguk-
ban és technikai paramérekben egyaránt illeszked-
nek a tervezői elképzelésekhez, úgy hangsúlyozzák 
az építészeti értékeket, hogy közben nem mellőzik 
magát a funkcionalitást.

Ennek fényében számos kooperáció, egyeztetés 
után olyan lámpatestekkel készítettük a számításo-
kat, majd szállítottuk le azokat, melyek designjukban 
letisztultak és egységesek a ház egészében, hozzák 
az elvárt megvilágítási szintet, nem kápráztatnak 
és jó a színvisszaadásuk. A CEU campus projekten 
mérnökeinknek a legnagyobb kihívást a több szin-
tet felölelő könyvtár világítása jelentette. Itt a ter-
vekkel összhangban spotlámpás rendszer világítja 
meg a magas-polcokkal berendezett teret, úgy, hogy 
az egyenletesség, a káprázáskorlátozás a megfe-
lelő megvilágítási szint mellett is biztosított legyen, 
nem csak horizontálisan, hanem a vertikálisan, pol-
cok felületén is. Szabályozható fényerejű világító-
testeket szállítottunk a könyvtárba, majd végeztük 
el egyesével a lámpatestek pozícionálását, lencsé-
zését. Hasonlóképp a könyvtárhoz, kiemelten nagy 

területet tesznek ki az épület egészéből a tanter-
mek, előadótermek és a 400 férőhelyes Auditórium, 
ahol szabályozható, mennyezetre szerelt lámpates-
tekkel találkozhatunk.   

A könyvtár mellett helyezkedik el az aula, mely fölé 
egy grandiózus, ferde üvegfelület tornyosul. Az aula 
világítását az üvegtető fémszerkezetébe integrált 3 
fázisú áramsínes spotok biztosítják, a nagy belma-
gasság miatt különböző reflektorokkal és lencsék-
kel. Itt kiemelt fontossága volt annak, hogy megfe-
lelő fényerejű és sugárzási szögű lámpatesteket 
találjunk a feladathoz.     

A szériatermékek mellett nem maradhattak el az 
egyedi tervezésű és gyártású be light! termékek sem.  
Mérnökeink által tervezett lámpatestekkel oldottuk 
meg az épület több pontján található lépcsők meg-
világítását, ahol a korlátkapaszkodók alsó részébe 
kerültek LED-sávok. Izgalmas és szemet gyönyör-
ködtető megoldás, ahogy a campus több pontján is 
a világító korlát vonulata ismétlődik, „tükröződik” 
a mennyezeten, folyamatosan futó, süllyesztett fény-
sáv formájában. A ház központi részén van egy kivé-
tel: egy olyan spirállépcső, mely henger formájú lép-
csőházában fut (ház a házban). Ez esetben szintén 
saját tervezésű-gyártású, siprálkorlátba süllyesz-
tett, aszimmetrikus lámpatestekkel oldottuk meg, 
hogy a látványos összhatás mellett többnyire zárt 
térben meglegyen a szabvány szerinti megvilágítás.

A CEU campus épületét tetőkert koronázza meg. 
A klasszikus, oszlopra szerelt lámpafejes megol-
dás helyett innovatív, többszintű világítás született. 

A növények kiemelését leszúrt spotok, a magát a téri 
megvilágítást pedig falikarok, illetve oldalfalba süly-
lyesztett és rászerelt aszimmetrikus világítótestek 
biztosítják. 

A CEU campus volt az egyik legizgalmasabb mun-
kák abból a több száz projektből, melyet a be light! 
eddigi története során átadott. Örülünk annak, hogy 
hozzájárulhattunk egy olyan beruházás sikeréhez, 
ahol magas építészeti minőség találkozik az euró-
pai szellemiséggel.

THE LIGHTS OF THE CEU

The inauguration of the CEU campus marks the creation of outstand-
ing architectural quality in Hungary, again. The spirit of the building 
bears witness to a European set of values, while its design presents 
the essence of contemporary European architecture to students and 
visitors. The creation of mass, the interior design, and the appropri-
ately grandiose spatial design which at the same time takes educa-
tional purposes into consideration set a challenge to the professionals 
of be light!. The lighting technology solutions employed had to match 
the vision of the designers in both their form and technical parameters 
and highlight architectural gems without any detriment to functionality.

In light of the above, following considerable cooperation and a great 
deal of consultation the light fixtures we used in calculations, then deliv-
ered are streamlined in their form and uniform, provide the required lev-

el of lighting throughout the entire building, are of a non-glare design, 
and reproduce colours optimally. The greatest challenge for our engi-
neers in the CEU campus project was the lighting of the library, which 
extends across several floors. Here, in line with the plans, a spotlight 
system illuminates the space fitted with high shelves, ensuring uni-
formity and the absence of glare not only horizontally, but also verti-
cally on the surfaces of shelves. For this space, we supplied light fix-
tures with adjustable levels of illumination, which we positioned one 
by one. Similarly to the library, the classrooms, lecture halls, and the 
auditorium with a capacity of 400 persons cover particularly large 
areas, in which we can see controllable, ceiling-mounted light fix-
tures. Next to the library is the atrium, covered by a grandiose, slant-
ed glass surface. Lighting for the atrium is provided by 3-phase pow-
er rail spotlights integrated into the metal structure of the glass roof, 
which bring light from a great internal height down to floor level. Here, 
it was of key importance to find light fixtures with a suitable level of 

illumination and radiation angle for the task. In addition to standard 
products, we could not leave out custom-designed and -made be light! 
products, either. We solved the lighting of stairs situated in several 
locations throughout the building using light fixtures designed by 
our engineers, with the LED strips installed in the lower part of the 
banisters. As an exciting and eye-catching solution, at several cam-
pus locations the line of the luminous rail is “mirrored” on the ceil-
ing, in the form of a continuous, recessed strip of light. In the central 
part of the building we find one exceptional feature: spiral stairs run-
ning inside a cylindrical stairwell (“house within the house”). For this, 
we solved the task using custom-designed and -made asymmetrical 
light fixtures sunken into the sidewalls, which ensure the illumina-
tion required by standards in this mostly enclosed space and are pic-
turesque at the same time. The CEU campus building is crowned with 
a spectacular roof garden, for which we used an innovative multi-lev-
el lighting solution instead of classic lampposts. Plants are highlight-

ed by spotlights sunk into the ground, while the space itself is illumi-
nated by asymmetrical light fixtures recessed into or mounted onto 
sidewalls and pedestals. The CEU campus was one of the most excit-
ing tasks from the hundreds of projects that be light! has delivered 
during its history to date. We are very glad to have had the opportuni-
ty to contribute to the success of a project that combined high archi-
tectural quality with a European spirit.

Be light Kft. | Budapest, Szépvölgyi út 146. 
Tel.: (+36-1) 438 0748 | E-mail: belight@belight.hu 

Web: www.belight.hu
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IVANKA DESIGNBETON
A CEU CAMPUS PROJEKTBEN

IVANKA DESIGN CONCRETE IN THE CEU PROJECT

A CEU campus projektben világszinten is vezető épí-
tészeti és designbeton megoldások kaptak helyet az 
IVANKA által. Egyedileg gyártott padokat, pultokat, 
attika falburkolatot, valamint spirál és egyeneskarú 
lépcsőburkolatokat gyártott és installált a cég a CEU 
felújított épületében. 

Az Ivánka Katalin és Ivánka András által 2002-
ben Budapesten elindított vállalkozás elsősorban 
progresszív tervezői megoldásairól és technológiai 
újításairól vált ismertté. Már a kezdetektől design-
elemként használják az általában csak egyszerű épí-
tőanyagként számontartott betont, ezzel új szintre 
emelve az anyag alkalmazását. Termékei megcáfol-
ják a beton felhasználásának korlátaival kapcsolatos 
hiedelmeket, alapvetően megváltoztatva ezzel a róla 
kialakult képet. Az évi 150 000 m2-es gyártókapaci-
tása mellett a vállalat megőrizte rugalmasságát és 
az egyedi megrendelések teljesítésének képességét. 
A homlokzati rendszerek, belsőépítészeti megoldá-
sok, kültéri és köztéri bútorok mellett számos egye-
di terméket – monolit látszóbeton lépcsőket, köny-
nyű, fényáteresztő, perforált, gravírozott és grafikus 
betonelemeket – gyártanak. A cég jelentős kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenységének köszön-
hetően a világhírű Zaha Hadid Architects irodával 
is együtt dolgoznak. A CEU campusa számára mind 

felület, mind méret szempontjából egyedi megoldá-
sok születtek. A padlóburkolatok megrendelői igény 
szerint speciális csiszolt, látszó kavicsszemcsés tex-
túrát kaptak. A lábazatok, lépcsőburkolatok és pul-
tok L-profilú elemei is testre szabottan, a beépítés 
idejét is jelentősen csökkentve, illesztés nélkül, egy 
öntvényként készültek el, mely letisztult megjelenést 
kölcsönöz a felületeknek. A legnagyobb ilyen elem 
a bejáratnál elhelyezett pult, mely 2,4  x 1,1 méter 
befoglaló méretű és csaknem 250 kg súlyú.

Az IVANKA cégcsoport átfogó, 360 fokos szol-
gáltatást nyújt ügyfeleinek a projektek megvalósí-
tása során. A kiváló minőségű sorozatgyártott és 
egyedi betontermékek mellett építészeti, tervezé-
si, mérnöki, kutatási-fejlesztési, technológiai, pro-
jektmenedzsment és kivitelezési szolgáltatásokat 
is kínál ügyfeleinek, emellett teljeskörű támogatást 
nyújt az építészeknek és a tervezőknek is. A cég a 
magas hozzáadott értékű mérnöki szolgáltatásával 
nagyban segítette a campus kivitelezésének 
gyorsaságát. A helyszín előzetes geodéziai felmé-
rése alapján a beépítendő elemek és azok kapcso-
lódási pontjai magasfokú mérnöki részletességgel 
lettek megtervezve. A cég logisztikai szolgáltatá-
sa lehetővé tette a nehéz elemek – mint az említett 
L-alakú pultok illetve a padok 600 kg-os  darabja-

inak – zavartalan szállítását és gyors beépítését. 
Tekintettel a termékek sokféleségére és felhasz-
nálásuk eltérő módjára, az installálás során több-
féle rögzítési rendszer került alkalmazásra: a lába-
zati elemek klasszikus kőkapcsos technológiával, a 
lépcsőburkolatok gyorskötő cementbázisú anyag-
gal, míg a pultok egy rugalmas rögzítéssel kerültek 
beépítésre. Az IVANKA 4 kontinens 21 országában, 
összesen 70 ponton képviselteti magát, első zász-
lóshajója 2015-ben nyitott meg Tel-Avivban, amit az 
amerikai piacra lépése után hamarosan Miamiban 
egy újabb követ. Ám az alapvetően exportra terme-
lő cég itthon is egyre több projekthez kínál sokféle 
rugalmas meg-oldást. Árbevétele 2015-ben a koráb-
bi év 2,5-szere-sére nőtt, és a további kapacitásbő-
vítéshez jelenleg is telephelyfejlesztésen dolgoznak. 
Megrendelési állományuk legnagyobb volumenét a 
homlokzati rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó 
mérnöki szolgál-tatások adják. Aktuális projektjei 
között van két New York-i épület, a Brooklyn Dock72 

– mely a WeWork székháznak is helyet ad majd – és 
a 61 Ninth Avenue homlokzata, valamint az indiai 
Lakhnauban épülő kórház 18 000 m2-nyi homlokza-
ti betonburkolata.

IVANKA implemented internationally pioneering construction and 
design concrete solutions in the CEU campus Project. In the newly 
remodelled CEU building, the company manufactured and installed 
customized benches, counters, attica wall cladding as well as spiral 
and straight staircase coverings.

IVANKA, founded by Katalin Ivanka and Andras Ivanka in 2002 in 
Budapest, has become a leading architectural and designer concrete 
brand renowned for its progressive design and technological solu-
tions with concrete. Since its inception, IVANKA has made a name for 
adding a design perspective to what is otherwise widely viewed as an 
industrial material. 

They have taken concrete and elevated the material to a new lev-
el, creating products that defy normal concrete capacities and rock 
today’s conventional image of this material.While raising annual pro-
duction capacity to the industrial level of 150,000 m2, the company 
preserved its flexibility for customization.The company is a special-
ist in manufacturing facade systems, interior wall and floor cover-
ings, furniture and bathware products, urban and outdoor elements 
and highly customized solutions, such as monolith exposed staircas-
es, sculpted surface aesthetics, lightweight, light transmitting, per-
forated, engraved and graphical applications.Thanks to its research 

and development innovation activities, IVANKA has been honouredto 
work with the internationally known company Zaha Hadid Architects.

For the CEU campus, they designed highly customized solutions 
regarding surface and dimensions. As per client request, floor cover-
ings were made in a special sanded revealing gravel texture. The L-pro-
file panels of footings, staircases and counters were all custom-made, 
without fittings, in one piece. With this solution, the time of installa-
tion was shortened a great deal, and the result was a clean design on 
the surfaces. The largest of these panels is a counter of a size of 2,4 
m x 1,1 m at the entrance, weighing almost 250 kg.

The IVANKA company group has a 360-degree approach to its proj-
ects, providing full service to its clients. Besides the serial production 
and custom manufacturing of high-quality concrete products, IVAN-
KA provides high-quality service in architecture, design, engineering, 
research and development, technology, project management, installa-
tion and gives full support for architects and designers. The company 
contributed to the prompt implementation of the campus a great deal 
with its engineering services of high added value. The concrete items 
and their connection points were designed with high architectural pre-
cision, based on the preliminary on-site geodetic survey. Thanks to 
the logistics service of the company, the heavy items – including the-

above-mentioned L-shape panels and the 600 kg pieces of the bench-
es – were delivered and installed smoothly and promptly.Considering 
the multitude of products and their uses, several fastening systems 
were used during installation: footings were installed with the classic 
anchor technology; staircases were fitted with a fast-setting cement-
based material, while counters were built in using flexible fixation.

IVANKA is present in 21 countries on 4 continents, at 70 loca-
tions altogether. Its first flagship store opened in 2015 in Tel-Aviv, 
and will be followed shortly by another one in Miami after entering 
the US market last year. However, even though IVANKA is basical-
ly focused on export, it provides a wide range of flexible solutions 
for an increasing number of Hungarian projects as well. In 2015, its 
revenue multiplied by 2,5 compared to the previous year. To enhance 
their capacity, they are currently working on site development. The 
greatest volume of theirorders comes for facade systems and related 
engineering services. Their current projects include two facade proj-
ects in New York – the Brooklyn Dock 72 building, which will host the 
WeWork headquarters among others, and the facade of 61 Ninth Ave-
nue – as well as the 18 000 m2 concrete facade cladding of a hospital 
located in Lakhnau, India.

1165 Budapest, Újszász utca 47/C | Mobil: (+36-20) 398 5511 | E-mail: info@ivankaconcrete.com | Web: www.ivankaconcrete.com
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CEU - NAGY PROJEKT, SOK 
RÉSZFELADAT A Hydroproofnak az egyetem nem kihívás

A Közép-európai Egyetem (CEU) Nádor utcai épü-
letei a XXI. század egyetemi oktatásának megtes-
tesítői. Budapest ezen belvárosi utcáján sétálva 
nem is sejtheti a szemlélődő, hogy a létrehozott 
épületek mennyire komplex építészeti megoldá-
sokat rejtenek, amelyek realizálása  jelentős erő-
feszítést jelentett. A CEU most befejezett épület-
együttesének teljes körű vízszigetelési munkáit 
cégünk, a Hydroproof Kft., mint a hazai magas- és 
mélyépítmény szigetelés egyik meghatározó sze-
replője végezte el a Market-Strabag konzorcium 
megbízásából. Már a kiviteli tervek megismeré-
se során körvonalazódott a feladat összetettsége.  
A tervezett épületek részletgazdagságán túl  
további nehezítő körülmény volt azok elhelyezkedése. 

Az egyetemen és a főiskolán elsajátított, az orga-
nizációval kapcsolatos ismereteink, valamit a több 
évtizedes tapasztalatunk ellenére is sok esetben 
egyedi kihívásokat kellett leküzdenünk. A kivitele-
zés során közel 2 500 m2 mélyépítményi szigete-
lést készítettünk Preprufe vízszigetelő membrán-
nal és Bituthene lemezekkel, valamit több mint  
3 100 m2 tetőt szigeteltünk le és 980 m3 hőszigete-
lést építettünk be. Ezek a mennyiségek korántsem 
tükrözik az elvégzett munka nagyságát. Az épületek 
tagoltságát jól szemlélteti, hogy a jellemzően egye-
nes rétegrenddel, lejtésképző hőszigeteléssel és 
PVC műanyaglemezes szigetelőanyaggal elkészített 
csapadékvíz elleni szigetelések tizennyolc tetőn osz-
lottak el. Ahogy mondani szokták „az ördög a rész-

letekben lakozik”. Márpedig részletből itt sok volt. 
A viszonylag kis alapterületű tetők rengeteg csomó-
pontot foglaltak magukban. 

A megvalósítandó feladat bonyolultsága inspiráló 
volt számunkra, aminek következtében sok esetben 
egyedi megoldás született. Négyzetméterenként elő-
rehaladva kellett szem előtt tartanunk a Megrende-
lői igényeknek való megfelelést, valamint biztosítani 
a szokásos Hydroproof minőséget, mindezt a szo-
ros határidők betartása mellett. A szigetelt felületek 
jellegéből, valamint a felvonulási terület hiányából 
eredően a vízszigetelési munkák ideális ütemezé-
se legalább akkora problémát jelentett, mint a már 
elkészült felületek épségének biztosítása. Ennek 
megoldása céljából az oktatási épületek kivitelezé-
se során folyamatosan nagy hangsúlyt fektettünk az 
elkészült csapadékvíz elleni szigetelések állagának 
megvédésére, azok dokumentáltan történő ellenőr-
zésére. A már kész felületeken kialakított nagyszámú 
vasbeton műtárgy külön figyelmet érdemelt. A szo-
kásos szemrevételezéses, mechanikus-, valamint 
árasztásos vizsgálatokon túl alkalmaztunk elektro-
mos áramveszteségen alapuló műszeres ellenőrzést 
is, amely az előző módszerekkel nehezen, vagy csak 
nagyon hosszú idő alatt esetleg egyáltalán nem fel-
tárható hibákat is jelez. 

Ezekkel a módszerekkel tudtuk szakaszosan 
átadni az egyes tetőszigeteléseket a vízhatlanság 
biztosítása mellett. A fenti nehézségek hatékony 
megoldásában nagy szerepe volt a generálkivitele-

zővel kialakított konstruktív munkakapcsolatunk-
nak. A több mint 25 éve működő társaságunk ezen 
kihívás teljesítése alkalmával is értékes tapaszta-
latokra tett szert. A folyamatosan bővülő kompe-
tenciánkat a jövőben is kamatoztatni tudjuk annak 
érdekében, hogy továbbra is biztonsággal szigetelt, 
hosszú távon működő épületeket valósíthassunk meg. 
A CEU kivitelezési munkáiban résztvevő Hydroproof 
dolgozók (Kiss Frigyes, Kaczur László, Pethő Han-
na, Koncz Gyula) ismét csapatként együttműködve 
szakmai ismereteinek és jártasságának maximumát 
nyújtva vitte véghez ezt a magas színvonalú felada-
tot. (Koncz Gyula, projektvezető)

Hydroproof unfazed by the challenges of the University

The buildings of the Central European University (CEU) in Nádor utca 
embody university education in the 21st century. Strolling along this 
city centre street of Budapest passers-by do not even suspect the com-
plexity of architectural solutions hidden inside the buildings, whose 
realisation required a major effort. Our company, Hydroproof Kft., a key 
player in the insulation of buildings and underground structures in 
Hungary carried out the comprehensive waterproofing of the recent-
ly completed building complex of CEU on behalf of the Market-Stra-
bag consortium. Even the detailed design hinted at the complexity of 
the task. In addition to the richness of details of the planned buildings, 
their positions caused further difficulties. Despite our knowledge of 
organisation, acquired at university and college, and our decades of 
experience, in many cases we had to solve unique challenges. During 
the project we created approximately 2 500 m2 of underground insu-
lation using Preprufe waterproofing membrane and Bituthene sheets, 
insulated over 3 100 m2 of roof area, and installed 980 m3 of thermal 
insulation. However, these quantities do not come close to reflecting 
the magnitude of the work performed. The segmentation of buildings 
is clearly illustrated by the fact that the waterproofing against rain-
water, typically created using a straight layer structure, sloping ther-
mal insulation, and PVC insulation sheets, was distributed across eigh-
teen different roofs. As the saying goes: „the devil is in the detail”. And 
here there were plenty of details. The relatively small roofs contained 
a large number of nodes. The complexity of the task to be performed 
was an inspiration to us, which in many cases led to unique solutions. 
Progressing square metre by square metre, we had to ensure confor-
mity to the needs of the Client and the usual Hydroproof quality, and 
achieve this respecting the tight deadlines. Due to the nature of the 
surfaces to be insulated and the lack of a staging area the optimal 
scheduling of waterproofing works represented a difficulty at least as 
great as that of ensuring the safety of surfaces already completed. To 

Hydroproof Magas- és Mélyépítmény 
Szigetelő és Szolgáltató Kft.

1115 Budapest, Kelenföldi út 17/B. IV/1.
Tel.: (+36-1) 209 2445 | Fax: (+36-1) 209 3505 

E-mail: hydroproof@hydroproof.hu 
Web: www.hydroproof.hu

resolve this, throughout the construction of the educational buildings 
we placed great emphasis on protecting the condition of completed 
waterproofing and their documented inspection. The large number of 
reinforced concrete constructs created on already completed surfaces 
required particular attention. Beyond the usual visual inspection and 
mechanical and flooding tests we also used instrumental checks based 
on loss of electrical current, which also reveal defects that could only 
be detected with the aforementioned methods with great difficulty or 
over a long period, if at all. These methods allowed us to deliver indi-
vidual insulated roofs in several phases, while ensuring waterproof-
ness. Our constructive working relationship established with the gen-

eral contractor played a crucial role in the efficient resolution of these 
difficulties. Our company, which has been operating continuously for 
over 25 years, gained valuable experiences while meeting this chal-
lenge, as well. We will be able to capitalise on the constantly expand-
ing range of our competences in the future, too, in order to ensure the 
long-term reliability and safety of the buildings we waterproof. The 
Hydroproof staff involved in the CEU project (Frigyes Kiss, László Kac-
zur, Hanna Pethő, Gyula Koncz) worked as a team again and gave the 
maximum of their professional knowledge and expertise to accomplish 
this high-quality task. (Gyula Koncz, Project Manager)

CEU - A BIG PROJECT WITH MANY PARTIAL TASKS
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SZÁRAZÉPÍTÉS A CEU ÉPÜLETEIBEN

DRY CONSTRUCTION IN 
THE CEU BUILDINGS

Minden vállalkozás életében jelentős alkalom, amikor 
olyan projekten vehet részt, ami valamely szempont-
ból kiemelkedőnek tekinthető. Akár a környezetvé-
delem területén, akár egy műemlék vagy műemléki 
jelentőségű épület, a sport vagy az oktatás területén 
teremt európai szintű értéket. Így esett a mi törté-
netünkben is. Az előző évi Váci Greens projekt sike-
re és ennek folyományaként az OCTOGON-ban való 
megjelenés után ismét meg tudjuk mutatni minősé-
gi munkánkat a világnak. 

A CEU projekt magas szintű belsőépítészeti meg-
jelenését a szárazépítés területén képviselte cégünk. 
N13 épület szerkezetig levetkőztetett enteriőrjét 
öltöztettük új ruhába, míg az N15 épület régi tömbje 
eltűnt és vasbetonszerkezettel született egy új épí-
tészeti tömeg. Mindkét épülettömbben a standard 
gipszkarton-szerkezeteken túl egyedi építészeti-
akusztikai megoldás is született, mely helyenként 

„kiemelkedik” környezetéből, de nagyrészt megbúj-
va, inkább tisztán akusztikai funkcióként szolgálja 
a tereket. Az N13 belső udvara lefedett, az enteriőr 
nagy légterének akusztikai javítására a belső hom-
lokzat akusztikus előtétfalat kapott. Funkciójából ere-
dően a teljes projektre jellemző a magas akusztikai 
igény, ezért az álmennyezetek tekintetében is szá-
mos helységben készült az átrium előtétfalánál alkal-
mazott rétegrend. Az álmennyezeteknél a vizuális és 
akusztikai tulajdonságok megtartása mellett biztosí-
tani kellett a karbantartási lehetőséget, így lett lét-
jogosultsága a bontható kazettás álmennyezeteknek 
is. Folyosói lapoknál igény volt a felület rusztikussá-
gára, perforált felülettel. A választás a KNAUF dáni-

In the life of every enterprise it is a major event when they can take part 
in a project that can be considered notable in some respect, whether 
because it concerns environmental protection or a heritage building, 
or creates value of a European level in the area of sports or education. 
This is also what happened in our case. Following the success of last 
year’s Váci Greens project and our appearance in OCTOGON that resulted 
from it, we can once again present our high-quality work to the world. 

ai gyárában gyártott Danoline álmennyezetre esett, 
mely kielégítette az építész és karbantartási igénye-
ket is. N15 új épületrész modern tükre a szomszéd 
tömbnek, ennek megfelelően az íves felületek, élek, 
idomok jobban megjelennek, így képviselve a deá-
kok fiatalos lendületét. Nyersen maradó vasbeton-
födémek alá egy-egy helyen íves „felhők” kerültek 
befüggesztve, megtörve a rideg minimál felületet. 
Ezen felhők szerkezete is perforált gipszkartonon, 
akusztikus vakolat. Az egyetemi épülettömb rene-
szánszának nyitánya, úgy gondoljuk, hogy a várt-
nak megfelelően történt, remélhetőleg a lendület és 
minőség megmarad a hátralévő két ütemen keresz-
tül is, így gyarapítva értékeinket oktatási és építé-
szeti tekintetben. 

Our company was responsible for dry construction during the creation 
of the exquisite interior design of the CEU project. We gave a new look 
to the interior of the N13 building, which had been stripped down to its 
structure, while the old block of the N15 building was demolished, and 
a new architectural mass was created in its place through the construc-
tion of a reinforced concrete structure. In both buildings, in addition to 
the standard plasterboard structures, unique architectural/acoustic 
solutions were born, some of which are „highlights” of their environ-
ment, though for the most part they remain „hidden”, serving these 
spaces with purely acoustic functions. The inner courtyard of N13 is 
covered; in order to improve the vast internal space acoustically, an 
acoustic pre-wall was added to the indoor wall. Due to its function 
a demand for good acoustics was characteristic of the entire project; 
accordingly, the layer structure applied for the pre-wall of the atri-
um was also used for the drop ceiling of several premises. In addition 
to preserving their visual and acoustic properties, the possibility of 
maintenance also had to be ensured for drop ceilings, which provided 
the rationale for the use of removable coffered drop ceilings. A require-
ment for corridor panels was that their surface should be rustic and 
perforated. The Danoline drop ceiling produced in the Danish factory 
of KNAUF was chosen, which satisfied both architectural and mainte-
nance needs. The new N15 building part is a modern mirror image of 
the adjacent block; accordingly, curved surfaces, edges and shapes 
are present to a greater extent, representing the youthful energy of 
students. Underneath the reinforced concrete ceiling slabs left bare, 
curved „clouds” were hung here and there, to break the austere, min-
imalistic surface. The structure of these clouds likewise consists of 
perforated plasterboard, with an acoustic render. We believe that the 
opening act of the rebirth of the university building block was realised 
according to expectations, and hope that this momentum and quali-
ty will be preserved for the remaining two phases, as well, in order to 
enrich our educational and architectural treasures.

GALONICS & IVANICS KFT.  Cím: 2500 Esztergom, Jókai út 8.
Tel.: (+36-30) 932 4594 | E-mail: galonics.ivanics@gmail.com
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LÁTVÁNYBETON FELÜLETEK 
JAVÍTÁSA Betonretusálás

A látványbeton szerkezetek tervezése az utóbbi évek-
ben Magyarországon is előtérbe került. Nem meg-
lepő, hogy a CEU új épületeiben a fa és a látszó tég-
lafelületek mellett a látványbeton is az építészeti 
koncepció része.

A napi gyakorlatban tudunk-e folyamatosan – a szer-
kezetépítés részeként – hibátlan felületeket készíteni?  
A feszített ütemtervek gyakori velejárója az építési 
hibák megjelenése. Így alakulhatnak ki az élek csor-
bulásai, a munkahézagok illesztési- és a betonbedol-
gozás hibái, a színeltérések. Ekkor még nem vettük 
figyelembe a követő szakmák okozta hibákat (firkák, 
letörések) és az építkezés közben kialakult tervezési 
módosításokat. Ez utóbbi következtében az épületen 

feladatunk volt pl. falazott- és gipszkarton szerke-
zet látványbeton felületeként való megjelenítése is. 

A hibás felületrészeket ki lehet-e úgy javítani, hogy 
ezt a használó nem veszi észre? Igen. 

Az elmúlt évtizedekben főleg Németországban nagy 
volumenben használt, új felületjavító anyagok és tech-
nológiák napjainkban már hazánkban is elérhetőek. 

A retusálás első fázisában különböző finomságú és 
színű kopásálló cementbázisú anyagokkal az eredeti 
textúrát alakítottuk ki. Ezt követte a beton színárnya-
latának helyreállítása betonlazúrral. A CEU új épületi-
ben egyedi befejező technológiaként a finom homok-
szórás is megjelent, amely megmutatja a beton 
felületének kőszerű porózusságát. A betonretusá-

REPAIR OF VISIBLE CONCRETE SURFACES Concrete retouching

In recent years, the use of visible concrete surfaces has become pop-
ular in Hungary as well. As a result, it is no surprise that in addition 
to wood and exposed brick surfaces, visible concrete was part of the 
architectural concept for the new buildings of the CEU, too.

Can we continuously create perfect surfaces in the daily practice 
of structural construction? Construction defects are a frequent by-
product of tight schedules, leading to chipped edges, alignment and 
concreting defects of work gaps, and colour differences, even without 
considering imperfections caused by the work of subsequent trades 
(markings, breakages) and design modifications during the construc-
tion process. As a result of the latter, we also had to transform, for 
example, masonry and plasterboard structures in the building into 
visible concrete surfaces.

Is it possible to repair defective surface areas in such a way that the 
user will not notice this? Yes, it is.

The new surface repair materials and technologies that have been 
used extensively in recent decades - mainly in Germany - are now 
available in Hungary, as well.

In the first phase of the retouching process we reproduced the orig-
inal texture, using cement-based materials of various degrees of gran-
ularity, colour, and abrasion resistance. This was followed by restor-
ing the shade of concrete using concrete glaze. As a unique finishing 
technology, fine sandblasting was also used in the new CEU buildings, 
revealing the stone-like porosity of the concrete surface. In the final 
phase of concrete retouching, reproduction of this surface also rep-
resented a major challenge.

Látványbeton Kft. | 2000 Szentendre, Honvéd utca 6. E-mail: kapu@ latvanybeton.hu 
Web: www.latvanybeton.hu

lás utolsó fázisaként ennek a felületnek az utánzá-
sa jelentős kihívást jelentett.

Mikor kell retusálni? – merül fel a kérdés. A dur-
va felületi sérüléseket, geometriai hibákat célszerű 
már a zsaluzat elbontása után korrigálni. A színár-
nyalat-eltéréseket – figyelembe véve a társvállalko-
zók által okozott hibákat is – inkább a befejező szak-
mákkal egy időben, az átadás előtt célszerű elvégezni.

A látszóbeton felületek készítése összetett feladat. 
Előrelátást, átgondoltságot, alaposságot, fegyelmet 
igényel. Csak a résztvevők összehangolt munkája 
adhat megfelelő végeredményt: látványbeton felületet.

When is it time for the retouch? – one may ask. Major surface dam-
age and geometrical defects should be repaired after the formwork is 
removed. Colour differences – as well as defects caused by partner 
contractors - are more advisable to repair simultaneously with the 
work of the finishing trades, before delivery.

The construction of visible concrete surfaces is a complex task. It 
requires foresight, careful consideration, meticulousness, and disci-
pline. Only the coordinated work of all trades involved will produce 
the correct end result: the visible concrete surface.

Domoferm Hungária Kft.

1211 Budapest, Szállítók útja 6. | Tel.: 06 1 278-1090 | Fax: 06 1 278-1099

E-mail: domoferm@domoferm.com | Web: www.domoferm.com/hu

Minden ami acél

ACÉLTOKOK-, AJTÓK, TŰZVÉDELMI AJTÓK
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The Prague-based Prointerier group operates in the Czech Republic, 
Slovakia, and Hungary. In each of these markets we are a key player 
of the interior design market, holding a marketleader position in the 
assembly of raised floors in all three countries. 

A few years ago the company group began development of its own 
raised floor "brand". This is the Prosystem system, which covers the com-
plete range of raised floors: removable raised floors made from high-den-
sity particleboard or calcium sulphate (gypsum), as well as non-remov-
able calcium sulphate raised floors, correctly known as hollow floors.

The Prosystem raised floor system is manufactured for Prointerier 
under a cooperative collaboration by Weiss Doppelbodensysteme Gmbh, 
a German company with over forty  years of production experience.

In Hungary, due to stringent fire safety regulations, non-flammable 
calcium sulphate raised floors are used in most newly-built structures. 
The raw material of these panels is manufactured by Knauf, which in 
addition to its own distribution network also produces and supplies 

A PROSYSTEM RENDSZER
A prágai központú Prointerier csoport Csehország-
ban, Szlovákiában és Magyarországon működik. Min-
den piacon a belsőépítészeti piac jelentős szereplő-
je és mindhárom országban piacvezető pozícióban 
van az álpadló szerelések területén.

Néhány éve a cégcsoport saját álpadló „brand” épí-
tésébe kezdett. Ez a Prosystem rendszer, amely a tel-
jes álpadló spektrumot magában foglalja, azaz bont-
ható álpadlók nagysűrűségű faforgács lapból, vagy 
kalcium szulfátból (gipszből) illetve nem bontható 
kalcium szulfát álpadlók, helyesen: üreges padlók.
A Prosystem álpadló rendszert a több mint negy-
venéves gyártási múlttal rendelkező német Weiss 

THE PROSYSTEM SYSTEM

ProInterier Kft. | 1138 Budapest, Esztergomi út 48. | Tel.: (+ 36-1) 349 6545 | Fax: (+ 36-1) 349 6544 | E mail: info@prointerier.hu  | Web: www.prointerier.hu

A CEU LINÓLEUMBURKOLATAI

Cégünk, a V-Construct Kft., több mint 20 éve kiemelt 
beszállítója a Market Építő Zrt.-nek. Az utóbbi 5 évben 
feladatunk kibővült, s a burkolatok kereskedelme 
mellett komplett előkészítői szolgáltatást nyújtunk 
ügyfelünknek és alvállalkozóinak. A CEU építése 
során is szorosan együtt kellett működni a kivitelező 
Market-STRABAG konzorciummal, Sheila O’Donnell 
és John Tuomey  építészekkel, illetve magyarorszá-
gi partnerük, az M-Teampannon csapatával. Mun-
kánk során, a tervek feldolgozása után, az általunk 
összeállított helyiségkönyv segítségével folyamato-
san követjük a tervezői változtatásokat, a megrende-
lői igényeket, figyelembe véve ezek költségkeretre 
gyakorolt hatását, a műszaki tartalomban kiírt minő-
ségi elvárások megtartásával.

Jelen projekt esetében 5500 m2 a németországi 
DLW Flooring Gmbh. által gyártott UniWalton linó-
leum került beépítésre. Az anyag már közel 150 éve 
létezik: 98%-ban szerves és ásványi anyagok tökéle-
tes keveréke, amely kőolaj használata nélkül, a ter-
mészetben megújuló alapanyagokból készül. A linó-
leum alkotórészei: lenolaj, gyanta, parafa, faliszt, 
mészkő és juta. A lenolaj fertőtlenítő hatásának 
köszönhetően a linóleum antibakteriális, gátolja 
a baktériumok szaporodását, kiváló CO2 egyensúly-
lyal és számos környezetvédelmi minősítéssel ren-
delkezik. Nincsenek benne szervezetre káros vegyi 
anyagok, természetes és környezetbarát (biológi-
ai úton lebomlik). 

A linóleumot Angliában Frederick Walton, az 
UniWalton kollekció névadója fedezte fel. A linóle-
um tradicionális és egyben innovatív burkolat, ame-
lyet a BAUHAUS irányzat művészei tettek világhí-

Our company, V-Construct Kft. has been a priority supplier of Market 
Építő Zrt. for 20 years. In the past 5 years, the scope of our activities 
was broadened, so now, besides the trade of floor coverings, we also 
provide full preparatory service for our clients and suppliers. Also 
during the construction works of CEU, we were in close cooperation 
with the building contractor Market-STRABAG consortium, architects 
Sheila O’Donnell and John Tuomey as well as the team of their Hungar-

rűvé. Exkluzív design kollekciók tervezői többek 
közt Peter Behrens, Hans Christiansen, Bruno Paul, 
Josef Hoffmann. A DLW delmenhorsti linóleumgyár 
Peter Behrens designjainak köszönheti a nemzet-
közi ismertségét. A linóleumburkolat első számú 
megoldást jelent, ha építészetileg igényes épületek 
kivitelezése folyik nemzetközileg is elismert fenn-
tarthatósági kritériumok szerint. A DLW linóleum-
burkolatok rendelkeznek az angol BRE környezet-
védelmi tanúsítvánnyal is.

A Közép-európai Egyetem (CEU) új épületei mél-
tó tanulási környezetet biztosítanak a jelen nemzet-
közi diákjainak, a jövő vezetőinek. Büszkék vagyunk 
munkánkra, mellyel mi is hozzájárulhattunk az impo-
záns végeredmény kialakulásához. Köszönjük meg-
rendelőnk bizalmát!

ian partner company, M-Teampannon. In our workflow, after the plans 
have been processed, we continuously keep up with design changes 
and client demands with the use of our roombook, keeping in mind the 
impact of these factors on the budget, in compliance with the quality 
standards of the technical specifications all along. 

In this project, 5,500 m2 of DLW Flooring – UniWalton linoleum was 
used by DLW Flooring Gmbh, Germany. This material has existed for 
almost 150 years: it is a perfect mixture of organic minerals in 98%, 
made of renewable natural materials, without the use of crude oil. Lino-
leum consists of linseed oil, resin, cork, wood dust, limestone and jute. 
Since linseed oil has antiseptic qualities, linoleum is an anti-bacterial 
material: it blocks the reproduction of germs. Furthermore, it boasts 
an excellent CO2 balance and several environmental certifications. It 
doesn’t contain any harmful materials; it is natural and environmen-
tally friendly (biodegradable). 

Linoleum was discovered in England by Frederick Walton. The 
company UniWalton was named after him. Linoleum, this tradition-
al and at the same time innovative floor covering material was made 
world famous by the artists of the BAUHAUS trend. The designers of 
exclusive design collections include Peter Behrens, Hans Christian-
sen, Bruno Paul and Josef Hoffmann, just to mention a few. The design 
works of Peter Behrens have made the DLW linoleum factory in Del-
menhorst internationally renowned. Linoleum floor covering is the Nr. 
1 solution for the construction of buildings of the highest standards 
in compliance with internationally approved sustainability criteria. 
DLW linoleum floor coverings are certified by BRE, a British environ-
mental certification system. The new buildings of the Central Europe-
an University (CEU) create a convenient environment for today’s stu-
dents, the leaders of the future from all around the world.  We are 
proud that we could contribute to this compelling achievement with 
our work. Thank you for your trust.

v-construct kft. a dlw termékek forgalmazója
1097 Budapest, Drégely u. 6-8/A. | Mobil: (+36-30) 415 6382 | E-mail: info@v-construct.hu | Web: www.v-construct.hu

LINOLEUM FLOOR 

COVERINGS AT CEU

Doppelbodensysteme Gmbh gyártja kooperációs 
együttműködés keretében a Prointerier részére.
Magyarországon a szigorú tűzvédelmi előírások 
miatt az új építések döntő hányadában a nem éghe-
tő kalcium szulfát alapanyagú álpadlók kerülnek 
beépítésre. Ezek alapanyagát a Knauf cég gyárt-
ja, amely a saját értékesítés mellett jelentős meny-
nyiségben gyárt és szállít más gyártóknak úgyne-
vezett nyers álpadló lapokat (jellemzően 605x605 
mm méretben) Ezek a cégek a nyers lapokat „kon-
fekcionálják”, azaz méretre vágják, szükség esetén 
élvédővel, vagy gyárilag burkolattal látják el és saját 
név alatt értékesítik.

A Prosystem termékek megfelelőségét – a vonat-
kozó EU rendeletnek megfelelően – a gyártó Weiss 
Doppelbodensysteme igazolja teljesítménynyilatko-
zat formájában. A gyártási folyamatot többek között 
az ISO 14001 környezet management rendszerrel is 
szabályozzák. A Prosystem termékek kielégítik akár 
a LEED, akár a BREEAM nemzetközi épületminősíté-
si rendszerek követelményeit.

A CEU projekten 6 500 m2 gipsz üreges padló került 
beépítésre. Szakmailag szép feladat volt mindkét 
épületrészben a Harvard előadótermek ívelten lép-
csős pódiumának kialakítása.

considerable amounts of so-called raw raised floor panels to other 
manufacturers (typically with a size of 605x605 mm) These compa-
nies "tailor", that is, cut the raw panels to size, fitting them with edge 
protectors or factory cladding, if necessary, and distribute them under 
their own brand name.

The conformity of the Prosystem products – in accordance with 
the applicable EU Directive – is attested by the manufacturer, Weiss 
Doppelbodensysteme, by means of a declaration of performance. The 
production process is regulated through, among others, the ISO 14001 
environmental management system. The Prosystem products can even 
satisfy the requirements of the LEED or BREEAM international build-
ing certification systems.

In the CEU project, 6 500 m2 of hollow gypsum floor were installed. 
The construction of the simultaneously curved and tiered podium of 
the Harvard lecture halls in both building parts was a beautiful task 
from a professional point of view.
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EDELHOLZ KFT. 
EURÓPA MEGHATÁROZÓ 
TÖMÖRFA PADLÓ GYÁRTÓJA

Az Edelholz Faipari Kft. egy 100 százalékban magyar 
tulajdonban lévő, elsősorban tölgy fapadlók gyártá-
sára specializálódott faipari vállalkozás. A cég faipa-
ros múltja közvetetten lassacskán 25 évre tekint visz-
sza. Maga az üzem gyönyörű környezetben, az Őrség 
kapujában, Zalalövőn található és mára már 10 hek-
táros területen terjeszkedik. A gyártás 170 ember 
megfeszített munkájával történik nap mint nap. Az 
elmúlt közel 25 év tudatos fejlesztései, a készle-
tek minden megmunkálási szinten való folyama-
tos növelése, a kiváló mérnök- és technikus kollé-
gák toborzása, valamint a szervezett, összehangolt 
munka vezetett el a legmagasabb minőségű tölgy-
padlók megalkotásához. A minőségi termékre a leg-
nagyobb garanciát az egy telephelyen belül történő 
gyártási folyamatok tökéletes összehangolása jelenti, 
mint a saját fűrészüzem, a szárítás, a profilozás és 
a felületkezelés. A cég tulajdonosai a legfőbb felada-

A CEU projekt fapadló szállítója

tul azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a Magyaror-
szágon megtermett favagyont itthon, magyar mun-
kaerő és csúcstechnológiájú gépek alkalmazásával, 
az optimális kihozatalra törekedve dolgozza fel, így 
előállítva egy olyan minőségi készterméket, amely 
a világ bármely neves gyártójának termékével fel 
tudja venni a versenyt.

A cég legfrissebb erényeként említhető, hogy az 
egyrétegű tölgy tömörfa svédpadló gyártása mellett 
az idei évben, szintén saját gyártásban megindult az 
úgynevezett EDELHOLZ-TRIPLEX, 3 rétegből ragasz-
tott, tömörfa svédpadlók gyártása is.  A TRIPLEX, 3 
rétegből ragasztott padlók különlegessége, hogy 
a piacon egyedülálló módon a termék mindhárom 
rétege magas értékű tölgyfából készül. A TRIPLEX 
padlónak köszönhetően tovább erősödött a cég piaci 
helyzete Svájcban, Németországban, Ausztriában, de 
Norvégiában és Dániában is egyre fokozódó érdeklő-

EDELHOLZ KFT. EUROPE’S KEY SOLID WOOD FLOORING MANUFACTURER

Wood flooring supplier of the CEU project 
Edelholz Faipari Kft. is a fully Hungarian-owned timber industry enter-
prise specialising primarily in the production of oak flooring. The histo-
ry of the company in the timber industry goes back nearly 25 years. Our 
plant is located in a beautiful environment, in the town of Zalalövő, at 
the gateway of the Őrség region, and today expands across a 10-hect-
are site. Production involves the dedicated daily effort of 170 people. 
Carefully considered development over the past 25 years, constant 
expansion of stocks at every production level, recruitment of excel-
lent engineers and technicians, and organised and coordinated work 
processes have led to the creation of oak floors of the highest quality. 
The ultimate guarantee for the quality of our products is the perfect 
harmonisation of production processes within a single site, with our 
own sawmill and drying, profiling, and finishing facilities.

The proprietors of the company have set themselves as the main 
objective to process the timber produced in Hungary domestically, 

Kapcsolat/Contact: Vastag Antal (magyarországi értékesítési vezető vezető / Sales Manager for Hungary) | E-mail: vantal@edelholz.hu | Mobil: (+36-70) 776 4846 | Web: www.edelholz.hu 
Bemutatótermeink: 1138 Budapest, Turóc utca 7. | 8999 Zalalövő, Egerági út (Ipari park)

A két nagy múltú cég összeolvadásából 2015-ben 
alakult dormakaba cégcsoport tagjai, a Kaba Biz-
tonságtechnikai Zrt. és a Dorma Magyarország Kft. 
nyerték meg a CEU épületébe a gyorskapuk, a főkul-
csos rendszer, valamint az ajtócsukók szállításá-
nak és beüzemelésének lehetőségét.  A CEU esetén 
a kiemelkedő építészeti megoldások miatt az iro-
daházak piacán már ismert és kedvelt Kaba Argus 
gyorskapus kialakítás volt a gyártói javaslat. 

Az irodaházi környezetben való felhasználástól 
némiképp eltérően jelen épület használói egyetemi 
hallgatók, akik naponta akár többször is ki-belép-
nek az Intézménybe. A várható magas igénybevétel 
miatt az áthaladási ráta mellett döntő fontosságú 
volt az eszközök meghibásodás nélküli, megbízha-
tó működése is. A kiválasztás során a személyes 
tapasztalatok és minősítések mellett kiemelt figyel-
met kapott a széleskörű paraméterezhetőség, külö-
nös tekintettel az ajtószárnyak nyitási sebességére, 
valamint az áthaladók sérülésmentes közlekedése 

The members of the dormakaba company group formed in 2015 through 
the fusion of the two illustrious companies, Kaba Biztonságtechnikai 
Zrt. and Dorma Magyarország Kft. were awarded the tender for sup-
plying and installing the sensor barriers, master key system, and door 
closers for the CEU building. In light of the outstanding architectur-
al solutions, the manufacturer recommended using the Kaba Argus 
speed gates for the CEU, a product already well-known and popular 
in the office building market.

A slight difference from its application in office building environ-
ments is that the users of this building are university students, who 
enter and exit the Institution sometimes several times a day. Due to 
the expected high level of use, in addition to a high passage rate, the 
problem-free and reliable functioning of the devices was of decisive 
importance. Besides personal experiences and certifications, a wide 
parameterisation range, particularly in terms of the opening speed of 
gates and injury-free passage even in the case of possible unauthor-
ised or simply careless access were key considerations in the prod-
uct selection process.

For the master key system the Client chose the patented Kaba pEx-
tra+ cylinder lock system. All locks in the building have been integrat-
ed into this system, leaving room for possible future expansions. Even 
the largest systems are designed and assembled in Hungary, which 
enables making modifications during the process and rapidly furnish-
ing supplements, amongst other issues. The 
Dorma TS 93 door closer system has also proved to be the correct 
solution for closing doors at the CEU, while the tried and tested EASY 
OPEN technology ensures optimal passage comfort. With just a few 
models the modular system enables virtually all conceivable func-
tions for single- and double-wing doors.

Kaba Biztonságtechnikai Zrt.
Cím: 1044 Budapest, Óradna u. 3/b | Tel.: (+36-1) 350 1011 | Fax: (+36-1) 329 0692 | E-mail: info.hu@kaba.com | Web: hu.kaba.com

az esetleges jogosulatlan, vagy csupán figyelmetlen 
áthaladás esetén is.

Főkulcsos rendszer tekintetében a Megrendelő 
választása a szabadalommal védett Kaba pExtra+ 
zárbetét rendszerre esett. A rendszerbe az épület-
ben található valamennyi zár integrálásra került, 
fenntartva a későbbi bővítések lehetőségét. A leg-
nagyobb rendszerek tervezése és szerelése itthon 
történik, mely egyebek mellett lehetőséget biztosít 
a menet közbeni változtatások lekövetésére, illetve 
a későbbiekben a pótlások gyors megvalósítására. 
A Dorma TS 93 ajtócsukó rendszer szintén korrekt 
megoldásnak bizonyult a CEU ajtajainak csukásá-
hoz, a jól bevált EASY OPEN technológia pedig kivá-
ló áthaladási kényelmet tesz lehetővé. A moduláris 
rendszer néhány modellel szinte minden elképzel-
hető funkciót megvalósíthatóvá tesz az egy-és két-
szárnyú ajtókhoz.

DORMAKABA ELŐSZÖR A CEU-N

FIRST TIME FOR 

DORMAKABA AT THE CEU
dés mutatkozik a termék speciális szerkezete, vala-
mint az ehhez párosuló szebbnél szebb felületek iránt.
Kuriózumként említendő a cég által gyártott tömör 
tölgy kastélypadló, amely vevői kérésre akár 40 cm-
es szélességben és 5 m-es hosszban is rendelhető.  

EDELHOLZ termékek:
Tölgy egyrétegű és 3 rétegben ragasztott (TRIPLEX) 
tömörfa svédpadlók
Kőris tömörfa svédpadlók
Tölgy egyrétegű és 3 rétegben ragasztott (TRIPLEX) 
tömörfa halszálkák, úgynevezett magyar és fran-
cia kivitelben
Tölgy táblaparketták
Tölgy kastélypadlók
Tölgy tömörfa lépcsők

using Hungarian workforce and cutting-edge machinery, and striving 
for optimal yield, in order to produce a high-quality finished product 
that can compete with those of any noted manufacturer in the world.

As the most recent achievement of the company, complementing 
the production of single-layer solid oak Swedish floors, this year saw 
the launch of our production of the EDELHOLZ-TRIPLEX, glued triple-
layer solid oak Swedish floors. The special feature of the TRIPLEX tri-
ple-layer glued floors is that all three layers of the product are made 
of valuable oak, which is unique on the market. Thanks to the TRIPLEX 
floor, the company has further strengthened its market position in Swit-
zerland, Germany, and Austria, with interest also rising in Norway and 

Denmark for the special structure of this product and the exquisitely 
beautiful surfaces it creates.

Another special product we should mention are the solid oak cha-
teau planks produced by the company, available upon request with 
a width of up to 40 cm and a length of up to 5 m. 

 
EDELHOLZ products:
Single-layer and glued triple-layer (TRIPLEX) solid oak Swedish floors
Solid ash Swedish floors
Single-layer and glued triple-layer (TRIPLEX) solid oak herringbone 
floors, with so-called Hungarian or French finish
Oak parquet panels
Solid oak chateau planks 
Solid oak stairs




