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Szöveg : U JL A K Y-GA ZDAG IST VÁ N 
Fotó: JA KSA BÁ LINT

Csak a Traba nt a m a ra dt 
a s zoc i al izmu sból

A BU DAÖR SI IBIS ST Y LES HOTEL SZÍNES

BELV IL ÁGA ELSŐR E TA L Á N MELLBEVÁGÓ, 

Á M A L A POSA BBA N SZÉTNÉZV E FINOM R ÉSZ-

LETEK ET R EJT – EZ UTÓBBI A KRÓL BESZÉL-

GETTÜ NK A BELTÉR EGY IK TERV EZŐJÉV EL , 

W EILER PÉTER R EL .

JÁTÉK AZ 
ARÁNYOKKAL
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‹  Személyes élmények, 
brandjellemzők és kreatív 
ötletek ügyes egyvelege

   A szobák falait borító 
képekkel rengeteget 
kellett játszani

A HOTEL WIEN 
A NYUGATOT ÍGÉRVE 
SEM LEHETETT 
ANNYIRA NYUGAT, 
MINT AZ IBIS STYLES

S
Szocializmus, Trabantok, M7-es, Osztyapenko-
szobor, Hotel Wien. Ez utóbbi egy rendkívül
népszerű szálloda, amely azonban a szocializmus-
sal együtt elavul, bezárják. Nyolc évig üresen áll,
pedig a lokációja nem rossz, könnyen elérhető az 
autópályáról, de már a belváros is közel. Nyolc
év után végre megérkezik az új tulajdonos, szer-
kezetileg lecsupaszítja az 1971-es épületet, és 
kétmillárd forintból teljes külső és belső felújí-
tást vezényel le. Így született újjá, majd nyílt meg 
a hotel 2018 decemberében, a korábbi 92 szo-
ba helyett immár 114-gyel, ibis Styles Buda-
pest Citywest néven. A háromcsillagos szállo-
dát a francia Accor-csoport üzemelteti majd. 
Az első két ibis Styles szállodát 2016 elején 
adták át Budapesten, azzal a céllal, hogy egye-
di designnal és légkörrel egy teljesen új szálloda-
élményt nyújtsanak a vendégeknek. Minden ibis
Styles saját személyiséggel rendelkezik, így 

a Citywest is, amely nem csupán egy szálloda, 
hanem a kortárs művészet és design megtestesülé-
se is, amely a város és a benne élők mindennapjait
jeleníti meg. A modern pop art belsőépítésze-
tet Yaakobi Avraham és a stúdiója alakította ki, 
az ismert kortárs művész, Weiler Péter ötletei és 
alkotásai felhasználásával. Amikor Weiler csat-
lakozott a projekthez, az alapötlet, a Budapest-
tematika már megvolt, de ennek megvalósítá-
sa még nem –ez utóbbiban szabad kezet kapott, 
nyilván a márkára jellemző színes, világos, ener-
gikus világ keretein belül. Weiler ügyesen mixel-
te a város iránti szeretét a személyes élményeiből 
táplálkozó többletjelentéssel, például amikor gye-
rekfejjel feljött Pécsről Budapestre, már „a Hotel 
Wien nagy élményt jelentett, már a neve is azt 
sugallta, hogy ez már majdnem nyugat”. Mindez a
szocializmus idején, ahonnan a Trabant lassan 
átpöfögött a mába, de már nem autóként, nem

emlékként, hanem designtárgyként. Ma a szállo-
da előtti Trabanttal sok vendég szelfizik, de nem 
ezaz épület egyetlen, Insta-posztért kiáltó pont-
ja. Kissé beljebb, a lobbyban képeket láthatunk, 
köztük Weiler egyik kedvencét, a Nagyapa Tra-
bantjával címűt, amiből visszaköszön a közös szo-
cialista múlt, és az autó, amit ma már jobban sze-
retünk, mint akkor. Érdekes módon „a külföldi 
vendégek is keresik a hasonló szocialista nyo-
mokat, azt, ami még igazi keleti emlékdarab”, 
árulja el Weiler. Szelfizésre csábít a lobby stili-
zált DJ-pultja, és a város nevezetességeit ábrázo-
ló, alapszínekkel jelölt falfestmények is – mind-
egyik vándormotívum: a zene, a nevezetességek, 
és a színek is visszaköszönnek az épület külön-
böző részein. A tervezők a család és ma munka 

›
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AZ ÉLÉNK SZÍNVILÁG SZÁMOS SZELFI-PONTOT REJT 
AZ INSTAPOZITÍV HOTEL KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN

Építés éve: 1971 

Átalakítás: 2018

Belsőépítészek: YAAKOBI AVR AHAM, 

WEILER PÉTER

A szocializmus 
nyomait a külföldi 
vendégek is keresik

fontosságát is beemelték a projektbe a dolgo-
zók és családtagjaik megörökítésével. „Nem tud-
tak róla, így nagyon nagy ajándék volt nekik, 
amikor viszontlátták magukat például a liftaj-
tón – mondja Weiler. – Az igazgatótól a recep-
ciósig minden szintű dolgozó látható, számukra 
ez nagyon sokat hozzáad a szállodához, csalá-
dias, barátságos hangulatot teremt.” Ugyanak-
kor a legérdekesebb feladatot a szobák falfest-
ményei adták. Ha egy kép betölti az egész falat, 
rendkívül fontossá válnak az arányok. Ha nem 
túl nagy a szoba, nem lehet túlzsúfolt, nyüzs-
gő a kép, de túl nagy sem: nyomasztó lehet, ha 
túl nagy a híd, ha egy alak nagyobb a szemlélő-
nél. Arra is ügyeltek, hogy ne legyen lezárása a 

képeknek, mindig nyissanak valami felé.Weilerék 
közel fél éven át mindennap dolgoztak a képe-
ken, és „csak a munka 30 százaléka volt a rajzolás, 
a többi a léptékek meghatározása.” Olykor a szín-
használat túlzásnak tűnik, például a lépcsőfo-
kokkal párhuzamusan futó sávoknál.„Fontos volt 
játszanunk a színekkel, de figyeltünk arra, hogy 
használható legyen a lépcső –nyugtat meg a ter-
vező. – Élőben ez nagyon jól működik, a folyosó-
kon pedig vezeti a szemet, kifejezetten jó.” Weiler 
kiemeli még az összhatást: egyrészt a tervei kivá-
lóan illenek Yaakobi Avrahaméihez, másrészt 
érdemes mindezt személyesen is megtapasztal-
ni, inni egy kávét a helyszínen, és átérezni a pozi-
tív életérzést, amit a megújult épület közvetít.

ÚJ IBIS STYLES HOTEL SZÜLETETT

Az épületgépészetben új szereplőként 
bemutatkozó Fo-Vill Hungary Kft. a Fo-Vill 
csoport egy új tagja.

Az anya cég több, mint 30 évre visszatekintő 
pályafutása során (számtalan referenciával 
a háta mögött Magyarországon, Angliában, 
Németországban, Belgiumban és Ausztriában) 
meghatározó szereplője lett az ipari hűtés-, 
és klímatechnikai szegmensnek. Gyakorlatilag 
a piac hívta életre a Fo-Vill Hungary Kft.-t, 
melyet a cégcsoportból „átigazolt”,  tapasztalt 
kollégák tudása és kapcsolatrendszere 
alapozott meg, valamint azok a referenciák, 
melyek kifejezték az igényüket a teljeskörű 
gépészeti kivitelezéssel kapcsolatosan. 
Tekintettel arra, hogy a cég az elmúlt 30 
év alatt is a klímatechnikai, valamint ipari 
hűtéstechnikai ágazattal már érintette az 
épület gépészeti kivitelezések területét, nem 
volt meglepő a „hiányzó” arcél cselekvő 
megvalósítása.

A teljeskörű gépészeti kivitelezések 
vállalásán túl, cégünk az adott projektek 
gépészeti tervezését magában foglaló 
teljeskörű szolgáltatást is nyújt a megrendelők 
részére. A gépészeti tervek 3D-ben készülnek, 
mely egyben objektív anyagspeci�kációval 
támogatja a projekt megvalósulásának 
költségvetését. 

A cégcsopor ton belül i  vál la lás 
megvalósítja az úgynevezett „egyszemélyes” 
felelőségvállalást, ahol megtalálható a 
klímarendszerek és, gépészeti rendszerek 
tervezése, kivitelezése, melyeket tapasztalt 

Fo-Vill Kft.

2072 Zsámbék, Magyar u. 68

www.fovill.hu

Tel.: +36 23 565 510

info@fovill.hu

projektmenedzserek felügyelik. Így 
tisztázottabbak a felelősséghatárok és a 
garanciális kötelezettségek. Mindazonáltal a 
Fo-Vill Hungary Kft. a kivitelezett projekteket 
átadás után sem hagyja magára. After sales 
service keretében, mint az épületüzemeltetés 
számára megbízható szervizpartner dolgozik 
együtt a megrendelővel vagy üzemeltetővel.

A Fo-Vill Hungary Kft.  elsősorban irodaházak, 
szállodák, illetve 2000m2 – nél nagyobb 
projektek gépészeti tervezésére, kivitelezésére 
és üzemeltetésére specializálódott. 

A régi Hotel WIEN újjászületésében is 
komoly szerepet vállaló Fo-Vill Hungary Kft. 
további referenciával bővítette palettáját. 
Hotel IBIS Styles néven megnyitott szálloda a 
legmodernebb energiatakarékos hőszivattyús 
rendszerekkel rendelkezik. A földgáztól 
teljesen független rendszer kizárólag 
elektromos áram felhasználásával, magas 
hatásfokon képes ellátni az épület fűtését, 
klimatizálását széles hőfoktartományban, 
ezáltal lehetővé téve a magas hőmérsékletű 

használati melegvíz előállítását. A 260 
kW beépített fűtési teljesítményt 5300 fm 
csőhálózattal szerelve, 6 darab hőszivattyú, 
valamint 3 darab Hidrobox biztosítja.

 A rendszer energiatárolását 8000 literes 
puffertartályok végzik, ezek segítségével 
kerül kiszolgálásra a használati melegvíz 
igény, valamint a padlófűtésekhez szükséges 
energia. Az épületben 3 légkezelő összesen 
12 700 m3/h levegőt szállít és az igényeknek 
megfelelő állapotban juttatja azt be az 
épületbe. A nagy részegységeket bonyolult 
szeleprendszerek vezérlik, melyeket korszerű, 
internetre csatlakoztatott felügyeleti- és 
irányító rendszer működteti. Az épület 
elektromos hálózatát 6200 fm beépített, erős 
és gyenge áramú vezetékrendszer alkotja. 

Hasonló rendszerrel kerül kivitelezésre 
a következő, 184 szobás hotel projektünk 
Budapesten, melynek megnyitóját várhatóan 
2020 első negyedévében ünnepelhetjük.

Hisszük, hogy csak elhivatott emberek 
képesek sikeres céget építeni, és a siker 
nem több, mint az elhivatottság minden 
napi gyakorlása. A Fo-Vill Hungary Kft.
�atal, dinamikus munkatársakból álló 
csapata az ügyfél elégedettségét tartja a 
legfontosabbnak. Reméljük, hamarosan Önt 
is referenciáink között üdvözölhetjük!




