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Május végén Londonban tartott szakmai napokat Guardian
Glass vállalat. A világ egyik legnagyobb üveggyártója, mely sík-
üveget, bevonatos és egyéb feldolgozott üvegeket gyárt, nem 
pusztán termékbemutatót rendezett különböző országokból 
érkezett szakembereknek és újságíróknak, hanem egy nagyon 
különleges ház prezentációjában szemléltette azt, hogy milyen 
innovációk alakítják ma az építészeti üvegfelhasználást. A meg-
hívott vendégek között az OCTOGON munkatársa is ott volt. 
Ha meg kellene fogalmazni, hogy melyik anyag hatása meg-
kérdőjelezhetetlen a 20-21. századi építészetben, mely visz-
szavonhatatlan változásokat indukált, akkor az üveg min-
denképpen dobogós helyet követelhet magának. Az építészet 
magassági versenyében például különösen erőteljesen mutatko-
zik meg az innováció: az ún. „mega-magas”, vagyis 600 méter-
nél magasabb felhőkarcolók szerkezeti kihívásain felül transz-
parens anyagokkal való külső burkolás is újabb és újabb 
technológiai fejtörőket ad tervezőktől gyártókig mindenki szá-
mára. A megák világában egyetlen építészeti tömbön belül 
eltérő hőmérsékleti, páralecsapódási, szélterhelési különbsé-
gekkel kell számolniuk szakembereknek, és ha az éghajlat felől 
tekintünk témára, még egy laikus számára is egyértelmű: az 
olyan épületek, mint mondjuk Burj Khalifa vagy a még épü-
lő - Jeddah Tower esetében a hőingadozás mellett az óriási fény-
mennyiség is nagy kihívás egy jól, megbízhatóan funkcionáló, 

légkondicionált, üveghomlokzatú felhőkarcoló létrehozásakor. 
A fent nevezett két épületet borító üvegtáblákat a bevezető-
ben már említett Guardian Glass, az Auburn Hills-i (Michi-
gan / USA) székhellyel rendelkező globális vállalat, a Guardi-
an Industries üvegipari filiáléja gyártotta. Ámde ez a vállalat 
nem egyszerűen csak gyárt, hanem komoly anyagi és szelle-
mi tőkét fordít kutatás-fejlesztésre ebben szektorban, e nélkül 
bizonyára nem valósulhatnának meg a mondott felhőkarco-
lók. Ezáltal azok az épületek, amelyekben az ő üvegtábláik let-
tek beépítve, nyilvánvaló lakó-, különféle közösségi/közületi/
kereskedelmi funkciójukon túl demonstrációs eszközök is, egy-
egy speciális környezeti szituációra adott modellértékű feleletek. 
Lényegében erről szól 2017-ben indult Sivatagi Ház 
(La Casa del Desierto) projekt is, ami a londoni előadáson elhang-
zottak alapján is egyértelműen a Guardian Glass egyik legtöbb 
kihívással teli, nagyon kreatív, de roppant kockázatos munkája 
volt. A helyszín, ahol a nyújtott hatszög alaprajzra ültetett „üveg-
házat” megépítették, Európa legszélsőségesebb helyei közé tar-
tozik. Spanyolország déli részén, Andalúziában, Granada tar-
tomány Guadix régiójának egy részét tesz ki a Los Coloraos 
de Gorafe sivatag. Ez a vöröses homokkő változatos árnya-
latait mutató kopár, száraz, szélsőséges hőmérsékleti viszo-
nyairól ismert sivatagi környezet remek terepnek bizonyult 
ahhoz, hogy építészek, szerkezettervező és éghajlati mérnökök, 

NAPELEMEKKEL MŰKÖDTETETT, SAJÁT 
VÍZSZŰRŐ ÉS ÁRAMTERMELŐ RENDSZERE VAN

     A Gorafe sivatag különleges formájú 
kanyonok, vízmosások, szakadékok 
„otthona”. Európa egyik legzordabbnak 
és legszélsőségesebbnek tartott 
régiójában áll a Sivatagi Ház.

« Minden kényelemmel, korszerű 
és formatervezett egységekkel, 
bútorokkal felszerelt, nappalit, hálót, 
fürdőt tartalmazó ház. A középső 
magból kinyúló tömbök mindegyike 
az egyik oldalán toló-üvegajtós 
kialakítású, a padozat tölgyfaborítású 
kinn és benn egyaránt.

»
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A 20 NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLETŰ 
HÁZ TELJES ÜVEGFELÜLETE KÖZEL 55 
NÉGYZETMÉTERT TESZ KI ÖSSZESEN

As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am, officie 

As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am, officie 

statikusok szoros együttműködésben a Guardian 
Glass-szal egy valós épületen vizsgálják meg, hogy 
milyen módon lehet egy transzparens, ám télen-nyá-
ron kellemes belső hőmérsékletet biztosító, tájba illő 
épületet létrehozni, amelynek fő építőanyaga az üveg. 
A tervezésre szlovén OFIS Arhitekti stúdió társ-
alapítóját, Špela Videčniket kérték fel, nem véletle-
nül, mivel az OFIS-t alapító társával, Rok Omannal 
már számos alpesi menedékházat, „hüttét” terveztek 
korábban, építészi tapasztalatuk a szélsőséges időjá-
rási viszonyokra adott válaszokra nagy értékkel bírt. 
A Sivatagi Ház funkcióját tekintve egy önfenntartó 
menedékház: hálószobát, nappalit és fürdőszobát fog-
lal magában, napelemekkel működtetett, saját vízszű-
rő és áramtermelő rendszere van. A padló és tető is – 
ahová napelemek kerültek – fa építőlemez, a ház falai 
pedig kizárólag nagy energiahatékonyságú Guardi-
an Glass üvegből készültek – vagyis az üvegfalak tar-
tószerkezeti funkciót is kaptak –, ezzel a kialakítás-
sal a mindössze 20 négyzetméter alapterületű ház 
teljes üvegfelülete közel 55 négyzetméter. Ez a meg-
oldás szinte anyagtalanná teszi az építményt, megad-
ja a minden komforttal felszerelt térben tartózkodó 

számára azt régóta vágyott érzést – mondhatni, évszá-
zados vágy ez már –, hogy a lakóenteriőr és a ter-
mészetes tér, táj közötti határ megszűnik, minimá-
lisra redukálódik. Ezt a hatást laminált és speciális 
naphővédő és hőszigetelő bevonattal ellátott üvegla-
pokból készült szerkezet teszi lehetővé a Sivatagi Ház-
ban. Az üvegen lévő, hajszálnál is sokkal vékonyabb, 
szinte láthatatlan bevonat optimalizálja az épület-
be jutó fény és hő mennyiségét, a laminált üveg töké-
letesen véd az UV-sugárzás ellen, illetve biztonsági 
funkciót lát el. Az üvegszerkezet naptényezője – nap-
energia beengedése – 25 %-os, a fényáteresztő képes-
ségük 52 %-os, a hőátbocsátási tényező 0,5 W/m2K. 
Az üvegfalú menedékházat a kísérleti értékén túl kul-
turális jelentőségűnek is mondhatjuk, hiszen vele egy 
teljesen új, ismeretlen építészet érkezett erre a hold-
béli tájra, idézve Miguel Pérez Navarrót, Gorafe pol-
gármesterét: „Amikor először hallottam a projektről, 
teljesen elképedtem. Őrült ötletnek tűnt a sivatag kel-
lős közepén egy üvegházat építeni, hiszen az őslako-
sok hagyományosan a föld alá, illetve barlangházak-
ba igyekeztek költözni, hogy minél jobban megvédjék 
magukat a szélsőséges időjárási körülményektől.”

   Speciális üveglapokból álló 
rendszer. A külső elem 10 mm-es 
Sun Guard SNX 60 HT üveg, ami 
a napsugárzástól véd és hőszigete-
lést biztosít, a középső egy 6 mm-es 
ClimaGuard Premium2 T üveglap, 
ez szintén a hővédelmet szolgálja, 
a legbelső egy 5+5 mm-es, 
4 rétegben PVB fóliával laminált 
biztonsági üveg. Az egyes lapok 
között a 18-18 mm-es réteget 
argonnal töltötték ki.  
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     A sűrű szövésű külső textilfüggönyök 

behúzva intimitást biztosítanak. 
Minden évszakban, a külső hőingadozá-
soktól függetlenül a ház átlagos belső 
hőmérséklete +20 fok - a belső terek 
hőingadozása +18 és 28 fok közötti 
tartományban van.    


