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ÜVEGFORRADALOM

A GM B Solut ion s irod ája

A SZER ZŐ MINDIG CSAK R EMÉLHETI, HOGY A FER RUM IRODAHÁZAT BEMUTATÓ 
VIRTUÁLIS SÉTA UTÁN AZ OLVASÓ KEDVET K AP, ÉS A VALÓSÁGBAN IS 
MEGLÁTOGATJA VALAMIKOR A HELYSZÍNT. TERVEZŐ, KIVITELEZŐ OLVASÓINK 
NYILVÁN MEGBÍZÁS OK ÁN IS AR R A VESZIK AZ IR ÁNYT, KÜLÖNÖSEN, HOGY 
AZ ELŐBBIEKBEN „VÉGIG JÁRT” FITOUT IRODA – SZÓ SZER INT – MELLETT 
R ENDEZTE BE „FŐHADISZÁLLÁSÁT” AZ Ü VEGFALAK AT, MOBIL- ÉS 
HAR MONIK AFALAK AT, ROOM IN ROOM R ENDSZER EKET FORGALMAZÓ ÉS 
KIVITELEZŐ, A DÁN DEKO PARTITIONS LTD. KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI 
MÁR K AKÉPVISELETÉT ELLÁTÓ GMB SOLUTIONS. ÚJ SZOMSZÉDSÁG AZ ÖVÉK, 
LEGALÁBBIS ITT ÉS FIZIK AILAG, MERT SOK-SOK ÉV ÉS KÖZÖS MUNK A VAN MÁR 
A FITOUT ÉS  GMB MÖGÖTT.

Szerző: MOLNÁR SZILV I A
Belsőépítészet: SZAR K A TÍMEA 
(FITOUT ZRT.)
Fotó: JA KSA BÁ LINT
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Az üveg 20. századi térhódításáról kötetek, szak-
dolgozatok tömege született már meg, a közelmúlt 
üvegtechnikai forradalma viszont itt és most zaj-
l ik, olyan új lehetőségeket felmutatva az építésze-
ti üveggyártás és felhasználás terén, ami bizonyá-
ra nem csupán a végfelhasználókat lepi meg. Az 
előző oldalakon bejárt FITOUT irodát, de magát 
az épületet is lényegében a cég szakmai tudásá-
nak összetett megvalósulásaként írtam le. Nos, 
ebbe a sorba most bekapcsolhatom a GMB iro-
dát is , egyfelől a FITOUT irányából, mivel Szar-
ka Tímea vezető belsőépítész tervei a lapján való-
sult meg, másfelől a megbízó GMB irányából, 
hiszen az á lta luk képviselt és kivitelezett síküveg 
terméktípusok és rendszerek közül számossal for-
málta a tervező ezt a bürót. A nyitott , egységesen 

Az
iparias mennyezeti megformálás, a moduláris 
rendszerű szőnyegpad lózás (értelemszerűen kivé-
ve az étkezőrész és a szociá l is helyiségek padoza-
tát) egynemű keretet biztosítanak a térnek, mely-
ben a nyi lvánvaló irodai munkán kívül a főszerep 
a termékeké. Látszólag „csupán csak egy” jól szer-
vezett iroda a GMB-jé, mindeközben különfé-
le hanggátlású, tűzgátlású, szerkezeti vastagsá-
gú és üvegrétegű üvegfalak, toktípusú üvegajtók 
és mobi lfa lrendszerek tárháza is . S ha jobban 
megnézzük a képeket, mintha ezt indokolná a jól 
megválasztott színek, kevéssé strukturált anya-
gok a lkalmazása, és ebben a harsány részletek-
től megkímélt összképbe a legtöbbször felhagyott 
ipari terek, téri részletek felnagyított képeiből 
kia lakított képfalak visznek f inom dinamikát.   

›  A kanapékkal 
kialakított 
rekreációs 
térszakasz falán 
egy régi ipari 
csarnoktér 
látható

Részletkép a vezetői irodáról 

JÓL MEGVÁLASZTOTT SZÍNEK, KEVÉSSÉ 
STRUKTURÁLT ANYAGOK ALKALMAZÁSA
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FLEXIBLE ISOLATED ZONES

Privát terek 
létrehozása 
egyterű 
irodákban

Deko

A DEKO több mint 45 éve saját fejlesztésű térelválasztó 
rendszerekkel foglalkozik. Az európai piacon vezető szereplővé 
vált a beltéri üvegfalak és azokba integrált ajtók gyártásával 
és forgalmazásával. A DEKO fő célja, hogy rendszerelemekből 
egyedi, flexibilisen alakítható termékeket hozzon létre magas 
minőségben és letisztult dizájnnal. Termékeket, melyek 
megfelelnek a hanggátlási vagy éppen tűzgátlási előírásoknak, 
emellett kielégítik a felhasználói igényeket a környezet, 
a funkcionalitás, az esztétika és a minőség szempontjából. 
Az üvegfalak még egyedibbé tehetők dekorfóliázással, 
melynek csak a képzelet szabhat határt. Ma a technológiának 
köszönhetően már elérhető smart fólia is, amely egy 
gombnyomásra az átlátszó üvegfelület opálossá válik, 
így megakadályozza a helyiségbe való betekintést,

valamint vetíthető felületet képez.

Woodtec – vetroCUBE

A vetroCUBE hangszigetelt, room in room 
moduláris rendszerű helységeket kínál a nyitott 
irodaterekbe, mely ideális phone booth-ok 
vagy kisebb-nagyobb tárgyalóhelyiségek 
kialakítására. A mennyezetre akusztikusan 
optimalizált ventilátor biztosítja a szellőztetést 
és a friss levegőellátást. A vetroCUBE 
rendszer saját hűtő álmennyezettel is ellátható 
vagy csatlakoztatható az épület gépészeti 
rendszeréhez, valamint rugalmas LED-
es világítási koncepciót kínál a különböző 
felhasználásokhoz és méretekhez. 

Abopart

Mobilfalak a nagyobb terekért! Az Abopart 
mobilfalak kiváló minőséggel, magas 
hanggátlással biztosítják a változó terek 
kialakítását. Minden belső térnek megvan a saját 
atmoszférája. Belépünk és hatással van ránk. 
A falak, a padló, a méretek, a színek, 
az anyagok, a harmónia, a dinamizmus. 
Az Abopart törekszik arra, hogy ez a személyes 
benyomás, melyet egy tér nyújt, pozitív élmény 
legyen.  Ennek okán ez a moduláris rendszer 
sokkal több, mint elemek melyek a térelválasztást 
biztosítják. A választható felületeivel, anyagaival 
tökéletesen harmonizál az enteriőrrel.




