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Poppaea Day Spa a HillSide 
Office Házban

Könnyed és precíz 
gesztusok

Szöveg: MOLNÁR SZILVIA

Tervező: MAG ILDIKÓ  | Munkatárs: SUPALA ENIKŐ

Fotó: JAKSA BÁLINT
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Buda legkedveltebb szabad-
idős területe a MOM-mal 
szomszédos Gesztenyés-kert 
minden évszakban pompáza-
tos, különösen ilyenkor, ami-
kor az őszi színeivel varázsolja 
el a sétáló, a siető embereket 

«    A képen jobbra 
a fodrászat tere, balra 
indul a közlekedő az ívelt, 
fafurnéros borítással 
kialakított falszakaszokkal. 
A fodrászatban: egyedi, 
acéltestű lámpabúra, Delta 
Light spotokkal kiegészítve; 
fodrászszékek: OLYMP 
LavaSit sorozat.

    Hétköznapi életkép, 
a háttérben termék-vitrin, 
belső világítással.

«

egyaránt. Október végén 
a finiséhez érkezett HillSide-
ot szemrevételeztük, amikor 
felfedeztük, hogy a ház föld-
szintjén, a Gesztenyés felő-
li oldalon már működik egy 
üzlet, a Poppaea Day Spa.
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A VENDÉG ÚGY KAP KÜLÖNLEGES 
KEZELÉSEKET, HOGY A KÜLÖNLEGESSÉGET 

GRANDIÓZUS TÉRI ÉS DESIGN MEGOLDÁSOKKAL 
NEM KELL ALÁTÁMASZTANI

Üvegfalakkal határolt, így összekap-

csolt, mégis elválasztott téri részletek-

ből áll az itteni kompozíció. Ez a fodrász-

tér, fejmosó-pultokkal, fodrászszékekkel, 

várakozásra szentelt kényelmes kanapé-

val, termékbemutató-vitrinekkel beren-

dezett és a tükrök által megkettőzött tér. 

Itt a világítás, köztük az egyedi óriás-

lámpabura-imitációk, és a fejmosó-pul-

tok feletti Barisol világítófelület által kibo-

csátott fények ünnepélyessé, nagyvilágivá 

emelik ezt a téri szakaszt. Lehetne mind-

ez így arisztokratikusan hűvös is, azonban 

a tervező, Mag Ildikó megbízása nem egy 

  legáns logóval díszített cégér kér 

figyelmet a bejárat felett: a köny-

nyed vonalakkal megrajzolt női 

arcot balról mintha turbán, jobbról mintha 

a kibomló hajfürtjei kereteznék. Összekap-

csolódó hullámok, turbánból haj, hajból tur-

bán. Képben, képpel írott mindaz, ami bent 

történik – a szépülés kezdő és záróakkordja. 

A logó a térben több helyen is – üvegfronton 

például – megjelenik, ezért is bocsátkoztam 

hosszabb leírásába, továbbá, mert ez kép 

vezet be térbe, mely számos szép, és hason-

lóan narratív részletet tartogat számunkra.  

Nyitott térbe érkezünk. 

E
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‹  Öltözői részlet, részlet 
elegáns függesztékkel.

«  Pillantás a közlekedő felé, 
szemben, balra, a bejárat 
után a pedikűr kabinja nyílik.

elitista ízű térkomplex kialakítására szólt. 

Nem olyanra, ahol a vendég úgy kap 

különleges kezeléseket, hogy a különle-

gességet grandiózus téri és design megol-

dásokkal kell alátámasztani. Ellenkezőleg: 

harmóniát, az anyagok kiválasztásá-

val (és nem anyagtobzódással), a csomó-

pontok precíz kivitelével a megbízható-

ságot sugalló szépségszalont tervezett. 

A fodrászat látványos, dinamikus, tük-

rökkel, üvegekkel fénylő terével szemben, 

és jórészt mögött diszkrétebb téri sza-

kaszok következnek. A „lecsendesülés” 

terei már a megérkezés pillanatában 

megmutatják magukat. Ugyanis, ha 

a bejárat tengelyében indított közlekedőn 

a spa mélye felé indulunk, akkor a fod-

rásztérrel szemközt, aztán a helyiség 

mélyén a pedikűr, kozmetikai kabinok 

(összesen három) sora, majd egy zuha-

nyozó, öltöző, mosdó, illetve a személy-

zeti részek következnek. A legfeltűnőbb, 

legkarakteresebb belsőépítészeti eszköz, 

pontosabban elem ezeken a közlekedői 

részeken a világos színű, natúrfa-furnér 

borítás a falszakaszokon, a tapétaajtó-

kon. A falszakaszok ráadásul az egyes 
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›  A bejárat a Gesztenyés-
kert felől, a cégnévvel, 
jellegzetes logóval. 

   A pedikűr éteri 
terének részlete.

ELEGÁNS LOGÓVAL 
DÍSZÍTETT CÉGÉR 
KÉR FIGYELMET 
A BEJÁR AT FELETT
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szakaszhatárokon (értsd az egyes kabinok 

határain) íves formát vesznek fel. Ezzel 

a megoldással megszakítatlan, homogén 

közlekedőfalak jöttek létre. Kicsit japá-

nos hangulatú ezért ez a rész, amire egy 

helyütt, a kabinhatáron kialakított füg-

gőleges világító sáv is erősít. A kétféle 

világ – fodrásztér, spa terület – mégsem 

opponál egymással. Ezt a jól megválasz-

tott keretezéssel érte el a tervező, néz-

zék csak a képeken: az egységes fehér 

mennyezettel, a mennyezeten futó tech-

nikai lámpák sorával, valamint az egy-

ségesen alkalmazott natúr színű, nagy-

táblás greslapokkal kirakott padozattal.  

›
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