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A belsőépítész a szállodabővítés első, 
közösségi szakaszára jellemző elegáns 
karaktert vitte tovább a privát 
részekre is.

Art nouveau és az art déco stílus 
jellegzetességeit hozzák az 
újabban átadott részek.

Nemcsak lakosztályok, hanem 
tárgyaló- és rendezvénytereket 
is újraterveztek a hotelben.

Bár a Hiltont 1977-es megnyitása óta több-

ször korszerűsítették, 2015-ben, a londo-

ni Goddard Littlefair tervei szerint kezdő-

dött az a nagyszabású redesign, melynek 

során először a közösségi terek újultak meg, 

majd 2016-ban, a második ütemben a bál- 

és konferenciatermek, valamint a szobák 

jelentős része is új belső kialakítást kapott.

A megújulás az első szakasz szellemisé-

gében folytatódott, ami 2015-ben Kristy 

Ungerék számára többek között a Londoni 

Design Awards/Gold Award for Hospitalityt is 

elhozta. Az art nouveau és art déco ihletésű szí-

nek és formák alkotta atmoszférából kitűnnek 

a nemes anyagok, a kézműves igénnyel készült 

kiegészítők, a helyi képzőművészek és designerek 

egyedi alkotásai: mint az art nouveau stílus-

ban készült, kézzel festett és fémfüsttel dekorált 

üveg falikép a recepción, a lobby lounge fölött 

„lebegő” arany-ezüst üvegdekoráció 

(Oláh Sándor és a be light! közös munkája), 

vagy a díszített, textilborítású panelek.

Kifinomult és luxusigényű munkakörnyezetet 

eredményezett a tárgyaló- és rendezvény-

termek újratervezése: nem hagyományos 

business-közeg, hanem jóval rugalmasabb 

tércsoportok születtek, amelyek a technikai 

berendezések segítségével képesek számos 

funkcióhoz igazodni. Éppúgy meghatározza 

a helyiségek hangulatát a modern világítá-

si rendszerek beépítése és az audiovizuális 

technológia eszközeinek alkalmazása, mint 

az egyedi tervezésű függönyök, szőnyegek 

Szöveg: SZŐN Y EG-SZEGVÁR I ESZTER

Fotó: K ISS GERGELY 

Belsőépítészet: KR IST Y U NGER

 - GODDAR D LITTLEFA IR

További részek készültek el

Múlt és jelen szintézise a budavári 
Hilton Budapest épülete. A 13. századi 
műemlékek jelenléte a beépített boltívek, 
kőtöredékek formájában az időtlenség 
érzését árasztják a belső terekben, 
miközben az enteriőrök a jelenkor nyelvén 
szólalnak meg a szállodaláncra
jellemző igényes, klasszikus modorban. 

Hilton újratöltve
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Különösen a lakosztályokban érzékelhető, 
hogy Kristy Unger az art déco jelleget az 
úgynevezett internacionális szállodastí-
lussal elegyítette.

A geometrikus motívumok a belsőépítészeti 
egységeken (álmennyezet) és a kiegészítő-
kön, így az egyedi szőnyegeken is feltűnnek. 

   Modern világítási rendszerek és 
audiovizuális technológia kerültek 
a belső terekbe.

   Mindenütt kavics, ezüstszürke, 
homokszín és barna jelenik meg 
arannyal, rézzel párosítva. 

és a teljesen megújult szobaberendezés.    

A lakószobák az új arculat mellett – ami 

szín-, anyag- és motívumhasználatban köve-

ti a közösségi terekben megvalósított ten-

denciát –, tágasabb fürdőszobákat kaptak 

káddal, a lakosztályokban és az executive 

szobákban jellegzetes szürkés erezetű már-

ványborítással. Valódi funkcióváltás csupán 

egyetlen esetben történt: a régi konditermet 

lakosztállyá építették át.

Számos olyan elemmel bír az új design, 

melyek visszaköszönnek a különböző lép-

tékű és funkciójú terekben. Ilyen a keret-

be foglalt, tükröződő fémburkolat, ami lát-

ványos dekorációs elemként a szálloda több 

pontján, így a recepción, a bálterem falán, 

a folyosókon és a külön helyiségekben más 

és más minőségben látható. Ezúttal is a be 

light! csapatát dicséri a világítástechnika: 

a szériatermékek mellett sok különle-

ges világítótestet és installációt is találunk. 

Szinte valamennyi közösségi és átmeneti tér 

szerves része a jellegzetes art décós vonal-

vezetésű fémkorlát, ami az új lakosztályok 

lépcsőfeljáróit is keretezi, de a mértani sti-

lizáció az épületben máshol is „szembe jön”. 

A korlátok fémpálcáinak mintája harmoni-

zál az új szőnyegek geometrikus csigamotí-

vumával, vagy épp a lobby padlóburkolatá-

nak ornamentikájával. Szintén átszövi 

a belső tereket – a privát szférától a pub-

likus helyiségekig – a konzekvens színhasz-

nálat, a leggyakrabban használt színek, 

vagyis a kavics- és ezüstszürke, a homok-

szín, a rozsda- és az aranybarna meg-

hittséget és puhaságot árasztanak a sötét 

tónusú faburkolat-részletek, arany szegély-

csíkok és textilpanelek között. 

Tervek szerint 2019 végére az összes szoba 

és közösségi tér megújul, a szálloda mellett 

pedig új parkolót alakítanak ki buszok szá-

mára. Időközben a Mátyás-templom kör-

nyéke friss burkolatot kapott, így a szállo-

da megújulásával párhuzamosan az épület 

közvetlen környezete is megszépült, ez egy 

újabb érv amellett, hogy miért döntsünk 

a Hilton mellett, ha a budai Várnegyedben 

szeretnénk megszállni.
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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

Termékképviselet    Saját gyártás    Szaktanácsadás    Kivitelezés    Karbantartás    Fejlesztés

Füstgátló üvegajtók és 
portálok

Tűzgátló felgördülő kapu

Tűzgátló üvegajtók, 
portálok, üvegfalak

Automata tűzgátló 
függönyök és füstkötény 

falak

Tűzgátló tolókapu oldalra 
és függőlegesen nyíló

Tűzgátló szekcionált kapu

Homlokzati tűzgátlás: 
Függünyfal, Vázkitöltő 
alumínium szerkezetek

Tűzgátló 
ablakok,tetőablakok, 

üvegfödémek

Keret nélküli tűzgátló FR, 
BR üvegfal rendszerek 
(lásd 118-119.oldal)

Automata tűzgátló 
üvegajtók
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,

La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 

Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

KERET NÉLKÜLI TOLÓAJTÓ 

MEGOLDÁSOK

OCTOGON DECO      
NEGYEDÉVENTE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL  

 TÖBB MINT 140  OLDALON 

 695 FORINTÉRT  

 TREND 
 ENTERIŐR  
 DESIGN 

11_Epitesz_Hirdetesek_120X320_mm    Oldalszám: 1
Utolsó mentés: 2017. október 11. (szerda) 19:26

Jövőbiztos U-érték már ma, 
megfi zethető áron
 Standard Plus tetőtéri ablakok 

3-rétegű üveggel, 

 Uw = 1,1 W/m²K, 

 Ug = 0,6 W/m²K

 Fa (GLL típus) és műanyag bevonatos 
(GLU típus), felső és alsó kilincses 
változatban is

Alkosson szabadon 
VELUX tetőtéri 
ablakokkal 

www.velux.hu/szakembereknek

11_Epitesz_Hirdetesek_120X320_mm.indd   1 2017.10.11.   19:27:07
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Szöveg: MOLNÁR SZILV I A | Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS 

SZÓ SZER INT NA PONTA Ú JA BB R ÉSZEK ÉPÜLNEK MEG A Z ÜLLŐI ÚT ÉS 

A KÖN Y V ES K Á LM Á N KÖRÚT TA L Á LKOZÁSÁ NÁ L MEGSZÜLETŐ, 

UR BA NISZTIK A I JELENTŐSÉGŰ M AGYAR TELEKOM SZÉK H Á ZON. 

SZÉKHÁZ AZ 
EMBER KÖRÜL

A szerkezet méretein túl már látni, hogy milyenek 
lesznek a külső homlokzatok: nagy része már áll 
a speciális hővédő, fényvisszaverő, hanggátlást biz-
tosító üvegtáblákból készült, összesen 26 ezer négy-
zetméternyi, előregyártott elemes frontoknak. 
A monumentális külső egy minden részében kifor-
rott belső terekkel létrehozott, emberközpontú léte-
sítményt foglal majd magában. Az, hogy ekkora 
méretben (58 ezer négyzetméter nettó területen), 

mintegy 4500 fős dolgozói létszám mellett még-
is emberi léptékű és élhető legyen egy épület, nem 
rutinvállalás. Szükség volt ehhez a befektető, 
a hazai ingatlanpiac vezető irodafejlesztő cége, 
a WING, az építész TIBA Építész Stúdió és a belső-
építész Sütő Interior Architects közötti közös nyelv 
megteremtésére, amely a bérlői igényeknek megfe-
lelő tervezést szolgálta. De talán az volt a legfonto-
sabb, hogy az építtető és a bérlő Magyar Telekom 

Nyrt. – hosszú távú bérleti szerződést írt alá 
a WING Csoporttal – a saját mindennapi működé-
sükben is hasonlóan gondolkozzanak a környezet-
védelemről, illetve a korszerű munkahelyi környe-
zetről. Mindkét cég számára kiemelt jelentőségű 
az épített környezet igényes fejlesztése, a környe-
zetszociológiai szempontok figyelembevétele, az 
öko-tudatosság, a fenntartható, energiahatékony, 
modern térkialakítás, és az ott dolgozók jóléte. 
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A Telekom székház projektnél megvolt ez az össz-
hang. A 2018 végére elkészülő irodaház építésé-
ben, majd működtetésében nagy hangsúlyt fektet-
nek a minimális környezetterhelésre. A közösségi 
közlekedéssel nagyon jól elérhető, zöldfelületekkel 
kialakított épületben az autóparkolók mellett közel 
400 biciklitároló, motorkerékpár parkoló, elekt-
romosautó-töltő is helyet kap majd. A kivitelezés 
során figyelnek a környezetkímélő anyagok és eljá-
rások alkalmazására, az energiahatékony eszközök 
– felvonók, lámpatestek – és a tudatos vízfelhasz-
nálást, a hulladékhő újrahasznosítását támoga-
tó rendszerek beépítésére, valamint az építési hul-
ladékok újrahasznosítására. A ház a projekt végén 
a BREEAM Very Good minőstésnek fog megfelelni.  

Azonban a puszta számok, anyagok és techno-
lógiák sorolása közben nem feledkezhetünk meg 

arról, hogy az épület dolgozói igényeket szolgál ki, 
és több ezer infokommunikációs szektorban dolgo-
zó ember számára jelent majd munkahelyet. Elté-
rő korösszetételű, kultúrájú emberek a hétköznap-
jaik jelentős részét töltik majd a székházban. Erre 
már a koncepcióalkotáskor is kiemelten figyelt 
a beruházó és a bérlő. Mivel a ma városlakója szá-
mára a szabad tér érzete, az elvonulás lehetősé-
gének a megteremtése, a számos rekreációs tér, 
a zöld területek kialakítása a legfontosabbak ahhoz, 
hogy minőségi, teljes életet tudjon élni, úgy mind-
ezek az igények – a jólét szüksége – a munkahelyen 
is jelen vannak. Ezért készül a tágas központi tér és 
egy 2 000 négyzetméteres belső kert, ezért alakíta-
nak ki nagy alapterülettel, akusztikailag is megfele-
lő, napfényes munkatereket; ezt támogatja a panorá-
más kilátás, a világítás és árnyékolás, a természetes 

szellőzés. És emiatt találunk majd szintenként 
kialakítandó rekreációs és közösségi részeket.  

A lényegen túl, a ma már szinte kötelező szol-
gáltatások is az épület részét képezik, mint az egy-
terű étterem és kávézók, a sportolásra alkalmas 
kül- és belterek – köztük a tetőteraszon elhelye-
zett futópálya, és az ahhoz kapcsolódó fitneszterem 
wellness-résszel. Az innováció, a környezettuda-
tosság, az emberközpontúság tehát alapkövetel-
ményként van jelen a székház létrehozásában. 

Dolgozói igényeket kiszolgáló 
21. századi munkahely lesz

Építészeti tervezés: TIBA Építész Stúdió

Belsőépítészet: Sütő Interior Architects

Generáltervezés: Market Építő Zrt.

A MINŐSÉG ÉS INNOVÁCIÓ MÁRKANEVE
Würth Szereléstechnika Kft., 2040 Budaörs, Gyár utca 2., T +36 23/418-130, F +36 23/418-137, info@wuerth.hu, www.wuerth.hu

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! 

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

Telefon: +36 1 235 6050, Fax: +36 1 235 6058
sales-hu@jab.de

www.jab.de
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megrendelem@octogon.hu éves előfizetés (8 lapszám) 

két éves előfizetés (16 lapszám)

kedvezmény 13 260 Ft

kedvezmény 23 400 Ft

15%
25%

 Legyen   
az előfizetőnk! 

OKOSTERMOSZTÁTOK ÚJ 
GENERÁCIÓJA A SIEMENSTŐL

Igen népszerűek manapság az. 

okostermosztátok, melyek azonban gyak-

ran csak divatos kiegészítői a lakásnak, pro-

fesszionális műszaki tartalom nélkül. Pedig 

egy ilyen eszköznél a szabályozási képesség, 

a pontosság, a praktikus kiegészítő funk-

ciók és szolgáltatások megléte ugyancsak 

kívánatos volna. 

Ezen termékek piacán jelent etalont 

a Siemens új RDS110 okostermosztátja. 

Mitől zászlóshajó a szabályozástechnika 

meghatározó márkájának új, prémium 

terméke?

Először is: a helyiséghőmérséklet-sza-

bályozást fejlett intelligenciával, hatékony 

öntanuló algoritmus alkalmazásával végzi, 

így tökéletesen pontosan képes bármilyen 

adottságú lakásnál biztosítani a kívánt hőfo-

kot. A „Zöld levél” funkciónak köszönhető-

en a takarékos üzemmód egyetlen mozdu-

lattal aktiválható. Hatékony működésének 

és pontosságának köszönhetően a készülék 

az EU minősítési rendszerén belül A-osztá-

lyú, ErP4-es (fokozottan energiahatékony) 

szabályozóként szerepel. 

Azonban a jó komfortérzethez a kelle-

mes hőmérsékleten kívül elengedhetetlen 

a megfelelő levegőminőség és az optimális 

páratartalom is. A Siemens RDS110 méri a 

légminőség állapotát is, valamint kontrol-

lálja a páratartalmat. Ez nem csak egész-

ségünk védelme és az életminőségünk miatt 

fontos, de például iskolákban vagy mun-

kahelyeken növelheti a koncentráltságot, 

segítheti a hatékonyabb munkavégzést.

A készülék multifunkcionális bemenete-

ire érzékelők vagy kapcsoló jelek köthe-

tők a kiegészítő extra funkciók kiszolgálá-

sához. Közületi felhasználásra is gondolva 

az alapjelek korlátozhatók, a kijelző pedig 

zárolható.

A népszerűséghez ugyanakkor elenged-

hetetlen a szép külső és minőségi anyag-

használat. A termosztát háttérvilágított, 

automatikusan világosodó 3.5” színes LCD 

érintőképernyővel rendelkezik, melyen 

keresztül minden fontos funkció a helyszí-

nen beállítható. A beépített mozgásérzéke-

lő alapján a fűtés azonnal bekapcsol, amint 

a felhasználó hazaérkezik.

A kivételesen intuitív és felhasználóbarát 

kezelőfelület a termosztát kijelzőjére és a 

kapcsolódó mobil alkalmazásra egyaránt 

igaz. A készülék kezelése nagyon egyszerű, 

az üzembe helyezés folyamatán egy navi-

gációs varázsló vezet végig. A folyamatos 

termékfejlesztések eredményeként elérhető 

firmware frissítések mind a készülékre mind 

az alkalmazásra automatikusan frissülnek.

A Siemens okostermosztát különlegessé-

ge tehát a tudás, a funkciók és jellemzők 

kivételes kombinációja, ami mind az igényes 

kivitelezők, mind a végfelhasználók számá-

ra számos előnyt rejt. Mert iIyen egy való-

ban okos termosztát…

Siemens Zrt. 

Cím: 1143, Budapest, Gizella út 51-57.

Telefon/Mobil: +36 1 471 1354

E-mail: cps.hu@siemens.com     

Web: www.siemens.hu/rds
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Coolfire Kft.

1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel.:+36-20-283-9404

Email: info@coolfire.hu

www.coolfire.hu

A JÖVŐ ELÉRKEZETT!

Keret nélküli tűzgátló Coolfire FR, BR üvegfal rendszerek
EI30, EI60, EI90, EI120 perces tűzállósággal

Az új termékcsaládunk minden képzeletet felülmúló belsőépítészeti kialakítást biztosít.

A mai modern építészet alapvető követel-
ménye a nagyméretű üvegfelületek hasz-
nálata, lehetőleg minél vékonyabb profilke-
ret és osztóborda alkalmazásával, a minél 
nagyobb fényáteresztés és divatos megje-
lenés elérése érdekében.

Már az sem jelent akadályt, ha egy tűz-
szakasz-határon kell alkalmazni a nagy 
üvegfelületeket. A Coolfire Kft. új ter-
mékcsaládja, az FR, BR rendszer lehető-
séget ad kiváltani tűzgátló gipszkarton, tég-
la-, ytong- vagy betonfalakat keret nélküli, 
sorolható üveggel, akár 4,2 méter magas-
ságig, sorolással pedig elérhető végtelen 
szélességig.

Az FR, BR tűzgátló üvegrendszer sokfé-
le műszaki megoldást kínál, ezzel is köny-
nyítve az építészek fantáziájának megva-
lósíthatóságát: például ívelt, hajlított vagy 
alakos, szögben illeszthető üvegtáblákat. 

Különleges látványt nyújt egy portálszer-
kezet oldal és felülvilágítója, amennyiben az 
keret nélküli. A Coolfire Kft. - a tűzvédel-
mi laboratóriumban - saját fejlesztésben 
bevizsgálta ezt a lehetőséget is.

Tulajdonságok
• Méret: Keret és osztóborda nélküli üvegfal felületek, nagy méretben is
• Alkalmazás: Beltérben, gipszkarton, ytong-, tégla- és betonfalban, vagy azok kivál-

tására
• Megjelenés: Felületek lehetnek hajlított, sík, íves, vagy szöget bezáró felülete
• Fényáteresztés: Nagyobb fényáteresztés a kertes, osztóbordás felületekhez képest
• Többfunkciós üveg: A tűzgátló üvegek lehetnek B1, B2 biztonságiak, hőszigeteltek, 

„okos” színváltó funkcióval ellátottak, színezettek
• Látvány: Modern, esztétikus, különleges
• Ár: Versenyképes, kedvező

A sorolt üvegtáblák közötti 2 mm-es rés fekete tüzgátló szilikonnal van kitöltve

Üvegfal széleinek takarása:
A beépített FR, BR tűzgátló üvegfalrendszerek szélei igény szerint tetszőlegesen körbeszeghetők a helyszínhez legjobban pasz-
szoló módon. Néhány példa:

 

Beépítés gipszkarton falba

Referencia: 
Graphisoft Park EI30 
keret nélküli üvegfal



120 121

PÁRATLAN PRECIZITÁST REJT AZ 
OFFICE GARDEN HOMLOKZATA

Rendkívül komplex munkával készült el az Office Garden irodaház III-as épületének homlokzata. 
Kulcsfontosságú volt a szervezettség, és a prémium minőségű anyagok merész használata, 

miközben a homlokzat a korábbi épületekre is visszautal.

Immár közel 85 ezer négyzetméteren kínál 

A kategóriás irodákat az Office Garden 

Újbudán, az Alíz utcában. A hármas számú 

épület 2017 októberében készült el, a hom-

lokzat kialakítása rendkívül komplex feladatot 

jelentett, mondta Zalai Bence, az ARC Design 

Kft. ügyvezetője, aki számára az is fontos volt, 

hogy az első két ütemben való részvétel után 

még jobb minőséget tudjanak kínálni a meg-

rendelőnek. De ez közel sem volt egyszerű 

feladat.

„Különösen tevékeny volt az elmúlt három 

évünk, ugyanis túlvagyunk egy generáció-

váltáson, arculatfrissítésen, és folyamato-

san szervezetet fejlesztünk, így a korábbi üte-

meken dolgozó szakembergárda egy része is 

lecserélődött”– magyarázta Zalai. „Ugyanak-

kor örültünk a lehetőségnek, hogy ismét neki-

feszülhetünk egy ilyen nagy volumenű, egész 

évet meghatározó munkának.”

Komplex munka hétezer négyzetméteren

A feladat nagyságának megfelelően komoly 

figyelmet szenteltek már az előkészületek-

nek is. A szerződést tavaly áprilisban kötötték, 

a konkrét szerelést idén februárban kezdték 

el, a kettő közötti időszakban „folyamatosan 

zajlottak az előkészítési munkák, a tervezé-

sek, a csomópontok pontosítása, az anyagok 

optimalizálása. Ez utóbbinál kerültünk szoro-

sabb kapcsolatba a Celsiusszal és az Isoverrel 

is, hogy műszakilag, és a beszállítás szem-

pontjából is megfelelő megoldásokat találjunk. 

Sokrétű feladatot végeztünk, sok szereplővel.”

Az ARC Design Kft. hétezer négyzetméternyi 

felületen dolgozott, amely háromféle – szálce-

ment, sávos alumínium, illetve alumínium fegy-

verzetű kompozit lemez – burkolatból állt. Ezt 

kiegészítette egy fix konzolos árnyékoló szer-

kezet, továbbá plusz megrendelésként az ARC 

Design Kft. végezte a főbejárat fölötti rozs-

damentes előtető kivitelezését. A Celsiuson és 

az Isoveren kívül az Atena és a Creaton szállt 

még be a projektbe beszállítóként.

Masszív szigetelés

Az Isover a megfelelő hő- és hangszigete-

lő megoldásokat szállította a munkához. „A 

szigetelőanyag előzetes tervezői specifikáci-

óban lefektetett hővezető értéke 0,039 W/mK 

volt, mi egy ennél 13 százalékkal jobb termé-

ket terveztettünk ide, és a beruházó ezt el is 

fogadta – emlékezett Venásch Zsolt, az Isover 

key account managere. – Ezáltal egy fenn-

tarthatóbb, energiahatékonyabb megoldást 

nyújtottunk.”

Mivel az Office Garden homlokzata átszel-

lőztetett, ezért „a felhasznált szigetelőanya-

gok páraáteresztőek, azaz kizárólag ásvány-

gyapotot lehetett alkalmazni. A megfelelő 

rendszerminősítést csak a megfelelő testsűrű-

ség biztosításával tudtuk elérni. Ez az ásvány-

gyapot új fejlesztés, aminek a testsűrűsége 

nagyobb az üveggyapoténál” – tette hoz-

zá Venásch. A kivitelezés során hat hónap 

alatt összesen 15 kamion szállította az 1000 

m3 Polterm Max Plust, ami egy fekete üveg-

fátyol kasírozású táblás kőzetgyapot szige-

telés. Mindez azért fontos, hogy az átszel-

lőztetett homlokzatban nullára csökkentsék 

a termék kiporzását.

A Marson is ott vannak
Az Isover a 352 éves múlttal büszkélkedő multi-
nacionális vállalat, a Saint-Gobain egyik divízi-
ója, amely világelső az építőipari szigetelések 
területén. Több K+F központja van a világ-
ban, számos divízióval. Olyannyira szerte-
ágazó a tevékenysége, hogy még a Marson 
is jelen van: a Curiosity nevű marsjáró kerék-
felfüggesztésének bizonyos részeit a Saint-
Gobainnél fejlesztették ki.

A Celsius Kft. fő profilja a hő- és vízszigetelé-

sek forgalmazása. Az Office Gardenhez először 

Austrotherm XPS lábazati zárt cellás hőszigete-

lést szállított, majd kőzetgyapotot a homlokzat-

burkolat mögé. „Közreműködtünk a szállítások 

ütemezésében, illetve a megfelelő dokumentá-

ció összeállításában is – közölte Biró Antal, a Cel-

sius ügyvezetője. – Az építkezésen nem lehetett 

egyszerre sok terméket tárolni, mivel a sűrűn 

beépített területen nem jutott elég szabad hely. 

Ezért pontosan a beépítés ütemében szállítot-

tunk, ami folyamatos koordinációt igényelt.”

Kellett egy csapat

Kulcsfontosságú volt, hogy a magyar építőipa-

ri sajátosságokkal ellentétben lehetőség nyílt 

hosszú előkészítésre. „Mindent optimalizáltunk, 

így mire a rajtvonalhoz álltunk, már mindenki 

tudta a feladatát” – fogalmazott Zalai.

Nehézséget jelentett ugyanakkor a minő-

ségi emberi erőforrás csatasorba állítása, és 

nem csak a rajtnál, hanem többször is a nyolc 

hónapos munka során. A siker érdekében már 

az előkészítési fázisban lekötöttek kapacitáso-

kat, megállapodtak cégekkel. Végül mindig tud-

tak létszámot bővíteni, amikor szükséges volt, 

tudták gyorsítani a gyártást, tehát ismét a csa-

patmunkát kell hangsúlyozni, például az ARC 

Design gyártósorát, amely Kecskemétről támo-

gatta a projektet, és gyors átfutással tudta tel-

jesíteni az igényeket.
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ARC Design Kft

www.arc-design.hu
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Feltörekvő építésvezetők

A gyors átfutás ez esetben azt jelentette, hogy 

amikor egy szabad felület megnyílt, és már 

lehetett rajta dolgozni, akkor azonnal méré-

seket kellett végezni, majd leadni gyártásba, 

esetleg a gyártást átszervezni, hogy minél 

hamarabb kiérjenek a szükséges burkolóele-

mek a helyszínre. „Ehhez kellett egy jó építés-

vezető csapat, Kocsis Dávid kollégámhoz egy 

gyakornok, Miskó Gergely csatlakozott, ők 

egészen a projekt zárásáig hatékonyan tud-

tak együtt dolgozni” – emlékezett Zalai Bence. 

Azt, hogy a projekten dolgozó cégek munká-

jának összehangolása remekül sikerült, mi sem 

bizonyítja jobban, mint a beruházó elégedett-

sége: várhatóan az Office Garden következő, 

2019-re tervezett ütemén is az ARC Design 

dolgozhat majd.

Fiatal cég, rutinos szakemberek
Noha az ARC Design 2015-ös alapítású cég, 
sok szakembere kezében már két évtizedes 
tapasztalat van. Ugyanakkor a cég történe-
tében „mégis csak ez volt az első komolyabb 
feladat”, és ezt sikerrel végig is vitte, jelen-
tette ki az ügyvezető, aki szerint az Office 
Gardenen végzett munka helyet kap majd 
a legnagyobb büszkeségeik, legfőbb refe-

renciáik sorában.

Az első, 2008-as Office Garden-épület óta 

csaknem tíz év telt el. Azóta sokat szigorodtak 

a szabványok, és az építőanyagokkal szem-

beni hatósági elvárások. Komolyabbak let-

tek a tűzvédelmi, munkavédelmi szempontok. 

Építészeti szempontból pedig a feszes felü-

letek jelentenek újdonságot, hogy „a hátulról 

kiszellőztetett légréses burkolatoknál nagy-

méretű táblákat tudtunk feltenni a homlok-

zatra. Az egyes ütemnél jól láthatóan kes-

keny sávos burkolati elemeket használtak íves 

pillérekkel kiegészítve. Ez utóbbiak megje-

lennek a hármas ütemen is, de a tagoltabb, 

sávos megjelenés lecserélődött egy nagy-

táblás burkolati rendszerre.”

Az új rendszerben meghatározó a két, 

egymással nagyon jól harmonizáló anyag: 

a naturális szálcement, illetve a sokkal fesze-

sebb, autókarosszéria fényezési szintű Alpolic 

A2. Ez az új trend megjelenik a legújabb Offi-

ce Gardenen is.

Magyarországon először

A szálcement rendre megjelenik az ARC 

Design Kft. munkáiban, nem véletlenül. Tűz-

védelmi szempontból nagyon jó anyag, más-

részt sok építész szívesen használja, ráadásul 

nagyon jól mutat a feszesebb kompozit- és 

fémlemez anyagokkal. Magyarországon 

az Office Garden III-as üteménél jelent meg 

először ekkora volumenben a betonszerű, 

szürkés színben a szálcement. Magáért 

beszél, hogy mit tud ez az anyag. A síktar-

tása teljesen más, mint a fémeknek, illet-

ve mivel ez egy természetes anyag, a geo-

metriai tűrések sokkal nagyobbak benne” 

– magyarázta Zalai.

Az anyaghasználatnál ugyanakkor arra 

is ügyelni kellett, hogy szinkronban legyen 

a különböző anyagok élettartama. Ahogy 

Zalai elmondta: „Azért dolgozunk Alpolic-

kal, szálcementtel, sávos burkolati rend-

szerekkel, mert minden karbantartási és 

üzemeltetési szempontnak megfelelnek. 

Továbbá nem célunk olyan anyagok és rend-

szerek alkalmazása a homlokzatokon, ame-

lyek a használatba vétel után garanciális 

és üzemeltetési problémákat okozhatnak.”

Az épület elnyerte a nemzetközi LEED 

minősítés arany fokozatát, ami „nem csak 

a termék beépítésére vonatkozik, de végig-

kíséri annak egész élettartamát. Magyar-

országon egyre több irodaépület felel meg 

ennek a kritériumnak, de az Isover tech-

nológiája még mindig úttörőnek számít” – 

fogalmazott Venásch.

Évtizedes távlatban

Az ARC Design Kft. nem csupán összeválo-

gatta az anyagokat, hanem részt vett a tel-

jes tervezési folyamatban, a burkolati ele-

mek legyártásában, méretre szabásában, 

és a kompozit lemezek CNC megmunkálá-

sában is.

Nem elhanyagolható a KÉSZ Csoporthoz 

való kötődés, amennyiben az ARC Design 

egy nagyon erős cégcsoport kiemelt straté-

giai partnere. Aktív együttműködésről van 

szó, az újbudai megaprojekt kivitelezésében 

is kaptak segítséget a KÉSZ Csoporttól.

„Sikerült olyan partnereket találnunk, akik-

nek köszönhetően semmilyen téren nincse-

nek garanciális problémáink, és ezt húszéves 

távlatban mondhatom – jelenti ki büszkén 

az ARC Design vezetője. – Jó anyagokat 

használunk, jó partnerekkel dolgozunk, és 

precízen végigvisszük a tervezés, gyártás és 

kivitelezés folyamatát, éppen ezért vannak 

visszatérő megrendelőink.”
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Álomból eszményi valóság: Tervezzük és 
építsük meg együtt a jövőt!

Inspiráló együttműködés!

Tervezői oldal: cad.jankoablak.hu

Lépjen be a kompromisszumok nélküli világba, 
ahol nincsenek sík lépések közti különbségek, 

csak a fa és alumínium párosításából eredő
kortalan elegancia.

www.jankoablak.hu

Óriási, párhuzamosan eltolható üvegeket tudunk 
könnyedén mozgatni, így túlléphetünk a falak 

által korlátolt téren, az otthonunk eggyé válik a 
természettel. 


