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SUPERLOOP
The new Superloop family is an extensive range
of slim circular and square shapes,
offering a multitude of illumination options.
The collection allows you to choose ‘functional’,
by mounting adjustable Spy modules.
It allows you to choose
‘decorative’, by mounting the light emitting circle in
a horizontal way, or it allows you to choose ‘eye catcher’,
with its vertical position as a statement.
Superloop features 48V low voltage conductors
on theinside. This allows toolfree positioning and
movement of light modules all around.
In combination with CTRL DELTA you can opt
for mobile wireless dimming.
www.deltalight.com/superloop
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Valahol mindig is sejtettem, következésképpen egyáltalán nem ért váratlanul a felismerés: az
Octogon magazin egy nő. Nem tudom, hogyan lett így. Ki akarta, akarta-e egyáltalán valaki,
hogy húsz év alatt érett nővé cseperedjen a kis „transzgender” szemünkfénye. Még az is elképzelhető, hogy voltak hónapjai, félévei, amikor fiúsan viselkedett, vö. „pimasz kamasz”, ám mostanra a nőiessége egyre magabiztosabb, egyre megéltebb. Járhatnak lapunkban keresztül-kasul
a macsó építészek, kérges markú kivitelezők, deres halántékú építőmérnökök, sőt villámvédelmi szakemberek, a tény az tény marad, a meggyőződés egyre világosabb. Emlékeim sze-
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Editor of OCTOGON Online

rint, leszámítva egy szűk évet, amikor a Bojár-Szentpéteri-Nemes-Martinkó csatársorral felálló

Katona Sándor
sandor.katona@octogon.hu

szerkesztőség ontotta a gólokat, mindig több nő dolgozott a szerkesztőségben mint nem nő, de

ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK

nem ez a lényeg. Hanem a nőiesség, sőt nőiség lényegibb dimenziói. Miközben nettó ostobaság

Kovács Péter, Szépvölgyi Viktória,
Torma Tamás, Vadas József

a lapunk ellendrukkerei, irigyei, konkurensei, feljelentői által a múltban rendszeresen hangoztatott vélemény, miszerint az OCTOGON tulajdonképpen egy „építészeti Nők Lapja”, „építészeti Marie Claire”, attól még nagyon is valószínű, hogy a teremtő, az alkotó energiák, az érzékenység, sőt a túlérzékenység, az egzaltáltság, a hiszti, a múzsai szerep, a cicoma, a költőiség, a
szépség, az érzékiség, az erő, a kegyetlenség, az introvertáltság, a lágyság, a sértődés és megbocsátás, a közösség- és felelősségtudat, mind-mind az OCTOGON elmúlt két évtizedének sajátja.

Többszörösen elvált barátom barátjának a barátja, néhány sör elfogyasztása után, tapasz-

talatokon alapuló, fontos tudással lepte meg e sorok íróját. A gondolatmenet forrása homályba
vész, tehát, ha valaki mindezt már olvasta regényben, filozófiai traktátusban, bevásárló cetlin, vagy a Talmudban, az írja meg nekünk (szerkesztőségünk elérhetőségei az impresszumban!).
„Tudod, barátom a nőket úgy kell elképzelni, mint egyfajta növesztőgépet (sic!). Adj nekik egy
kis sejtecskét, és ők egy gyermeket, egész embert növesztenek belőle. Adj egy magot, és virágoskertté, terebélyes gyümölcsössé növesztik. Adj nekik egy üres lakást, és ők otthonná varázsolják. Lisztet, kenyér lesz belőle! Adj szeretetet, érzékiséget és hatalmas, boldog, érett férfivá

Correspondents

sá növeszti a nehezebb, fókuszátvesztett időszakokat is. Felemel és elemészt, rajongás és bukás
is képes hatalmassá nőni lapjain. Még csak húsz! Ne félj egyre okosabban szeretni őt, egyre odaadóbban élni vele! Ha figyelsz, kedves olvasó, kedves építész, kedves szerkesztő a részletekre,
akkor nem lesz semmi baj. Ha nem vagy erre képes, akkor nagy szarban vagy!
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A szerk.
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Prof. Dr. habil István Kistelegdi DLA, Ph.D.
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tet is ezerszeres nagyságban tükrözi vissza. Meghálálja a szerkesztői odafigyelést, de hatalmas-
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gokat adsz nekik, hatalmassá növesztik azt is, és hatalmas mennyiségben zúdul mindez vissza

got, a kifinomultságot is hatalmassá növeszteni, de a gyáva, kompromisszumos, sekély építésze-
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„növesztőgép” tehát az OCTOGON is. Totális jelenlétet követel. Képes a szépséget, az okossá-

ÉRTÉKR ENDJÉVEL

Marcin Łapiński-interjú

KÜLFÖLDI LEVELEZŐK

növesztenek téged. De ne feledd! Ha rossz dolgokat, szeretetlenséget, türelmetlenséget, szarsárád. No, kérek még egy kör Unicumot, aztán már tényleg lépnünk kell.” Nő (nomen est omen!),
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KU T YÁT SÉTÁ LTATOK A GELLÉRTHEGY EN,

Ugyanaz közelebbről,
mint két piramis.

A N YOLCVA NAS ÉV EK BEN A LEGNAGYOBB
SZU PER K IR Á LYSÁGNA K SZÁ MÍTOTTA K.
MINT A NA PR A FORGÓK FOR DULNA K A FÉN Y
FELÉ ÉS ÜLNEK BELE A DÉLK ELETI/DÉLI/
DÉLN Y UGATI LEJTŐK BE . KÖZÉPR E SZERV EZETT
LÉPCSŐH Á Z , M Á LLÓ BETONI DOMOK, A ZÓTA
TÖBBSZÖR M EGFOR DULT M Á R A V IL ÁG,
A M A I SZU PER K IR Á LYSÁGOK Ú J, M AGASA BB
HEGYOLDA L A KR A KÖLTÖZTEK. DE A FÉN Y ÉS
PA NOR Á M A LU X USA I DŐTLEN.

A felső lakás bejárata
kőtetővel, tetőablakokkal
és üveggerincekkel.

10

11

Aztán a teraszok
megnyitnak a fény felé.

‹

« A bejáratok valamivel
zártabb oldala.

A TELEK MEREDEK LEJTÉSÉBŐL ADÓDÓAN
A KOHÉZIÓS ERŐ MAGA A HÁZ

12

„A teraszház erősen lejtős terepen épített ház,

tervezett teraszházat, így épültek meg 1966-

amely követi a lejtő vonalát, »felkapaszko-

1968 között a Sashegyen, a híres Meredek utca

dik« a meredek telek tetejére, így lépcsőze-

50-56. szám alatti teraszházak, amelyért többek

tes elrendezése miatt az alsó helyiségek tete-

között Ybl Miklós-díjjal tüntették ki. a későb-

je teraszul szolgál a fentieknek. Főként a budai

bi évtizedekben is épültek teraszházak, azon-

hegyvidéki részeken találkozhatunk e külön-

ban a XXI. század lakásigényeinek már nem

leges épülettípussal. Többnyire szinteltolá-

felelnek meg teljes mértékben.” Ezt az ingatlan.

sos rendszerben épültek, a nagyobb házak-

com írja, és tényleg keretbe foglalja a Kádár-kor

nál több lakás is tartozhat egy szinthez, de az

szűkre szabott luxusát – a Rózsadomb nyolc-

újabb luxusházak esetén egy önálló lakás egy

vanas évekbeli szívcsakrájában, az Endrő-

teljes szintet is elfoglalhat. a teraszházak épí-

di Sándor utca akkor friss teraszházaiban pél-

tésében Kévés György építész játszott úttö-

dául alig épült 100 négyzetméternél nagyobb

rő szerepet, aki (...) fiatal korában maga is

lakás. (Vagy ekkorát alig mert valaki építeni?)
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› Az illeszkedés intim
részletei…

›

…és tágabban a
teraszoldal a medence
tükröződéseivel.

›

A felső terasz kő-üveg
geometriai játéka.

MINT CASPAR DAVID FRIEDRICH KÉPEINEK
FELTORLÓDOTT JÉGTÁBLÁI
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Most mindenestre egy kortárs teraszházban

a lentre, hanem 180 fokos rálátás a városra,

járunk, a feeling hasonló – mármint a feltört

ráadásul szinte Újpesttől Csepelig a déli verő-

és domesztikált ugaré, ahogy éles kontraszt-

ben – és még a Sas-hegy, a Gellért és a Bazilika is

ban áll a szomszéd erdőcske szabályozatlan, fel-

egészen különleges összeállásban mutatja magát.

túrt széle, és rögtön mellette, a lejtős telken

A telek meredek lejtéséből adódóan a kohézi-

megépített lélegzetelállító építmény. Mert itt

ós erő maga a ház, ahogy a topográfiai viszo-

nem jut eszedbe semmi a lejtőbe épített házak

nyokat változatosan igyekszik kihasználni. a lej-

nehézségeiből, a lefelé vagy felfelé vezető, kilá-

tőbe ültetett három lakás három külön szint,

tástalanul hosszú lépcsősorok állandó meg-

de egységes épületszobor. A felülről sziklasze-

mászásától a csúszásveszélyt ellensúlyozó tekin-

rű tömböket szokatlan tetőablakok pöttyözik, és

télyes betonfalakig – a hármas villa eleganciája

üvegillesztések szabdalják elemekké, de ugyan-

és a feltáruló panoráma mindent elsöprő.

ez a teraszok szintjén már könnyed, üvegfalú

Nem valami sima, egyirányú tágasság ez

tágasság sajátosan termékeny ellentmondásban

15
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›

A LEJTŐBE ÜLTETETT
HÁROM LAKÁS HÁROM
KÜLÖN SZINT,
DE EGYSÉGES ÉPÜLETSZOBOR
áll a japánosra vett előkertekkel. A ház az utca

mégis egységes. a társasház (hármas villa) egy-

felőli oldalán, a bejáratoknál a legzártabb, a fen-

szerre logikus és racionális, szépsége a fegyel-

ti megoldásokkal viszont időnként egészen elké-

mezett struktúra és a játékosság speciális

pesztő benapozásokat képes elérni. Felülről is

elegyének köszönhető. És az épületszobor vál-

sokkal zártabbnak tűnik – innen válnak lát-

tozatosságát természetesen még csak vélet-

hatóvá a kősapkás tetők, amik bizonyos szög-

lenül sem töri meg egyetlen ereszcsatorna

ből úgy néznek ki, mint Caspar David Fried-

vagy akár csak bújtatott kémény sem, ami-

rich képeinek feltorlódott jégtáblái –, keletről

re rögtön az alsó telken akad ellenpélda.

ugyanaz már inkább az egymás mellé rendelt

Tervezői a három különálló szintet/részt

kubusok lüktetése, teraszonként pedig kirajzo-

egyetlen tömbbe fogták össze. Ez természe-

lódik, ahogy az aláapplikált üvegkockák kife-

tes módon követi a meredek telek déli-dél-

jezetten játszivá teszik az elbillenni készü-

keleti lejtését: egyik oldalán a friss (a házhoz

lő, sajátos L idommá csökkentett kőformákat.

kiépített) úthoz kapcsolódik kerítés, min-

A tér egyes részei között nincs fontossági sor-

den lakáshoz külön bejárattal, a délkeleti olda-

rend, a markánsan vakító kőegységek el-elfor-

lon viszont a három különböző teraszkert szin-

dulva mindegyik szinten rendelkeznek vala-

te széttárt karral nyílik meg annak a bizonyos

milyen egyedi karakterrel, a térkombináció

hihetetlen és tényleg 180 fokos panorámának.

Panorámaoldali metszet

17

Beépített terület: 650 m 2

Építészet, vezető tervező: R EISZ Á DÁ M,

A tervezés éve: 2012

FER NEZELY I GERGELY

Átadás éve: 2017

(FBIS ÉPÍTÉSZMŰ TER EM)
Munkatársak (építészet): K ISS DÁV I D,
M ECZNER TÍM E A, BOROS JU DIT,
VA RGA CSA BA,
VA RGA KOR ITÁ R KR ISZTI Á N
Látványterv: SZPEVÁ R ATTIL A
Kerttervezés: VASTAGH GA BI
(GA RTEN STÚ DIÓ), SZŐK E K ATA
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FEJLESZTÉSSEL AZ
UNIFORMIZÁLÁS ELLEN

És mi a másik irány?

A Melinda utcai ingatlan különleges nyílás-

lítóinknál rengeteg mérnök dolgozik azon,

záróinak egy részét a KAV készítette. A cég

hogy valamilyen aspektusból tovább fej-

Bár az építészeti trendek jóval lassabban

abban is egyedi a magyar piacon, hogy mér-

lesszék a termékpalettájukat. Viszont mi

változnak, mint mondjuk a divat, azt lehet

nökeik közül néhányan ma már kifejezet-

vagyunk azok, akik közvetlen kapcsolatban

megfigyelni, hogy ebben a szegmensben is

ten kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak.

vannak a lakóingatlant építtető vagy fej-

sokkal több interakcióra van szükség. Ha

Az üvegben és az alumíniumban ugyanis

lesztő ügyfelekkel, így a tőlük érkező vissza-

belegondolunk, hogy a nyílászáró az az épü-

olyan lehetőségek rejlenek, amelyek a stati-

csatolások és igények hozzánk érkeznek be.

letszerkezet, amivel nap, mint nap óhatatla-

ka és az anyagtudományok határát is fesze-

A nagy beszállítókhoz, rendszertervezőkhöz

nul fizikai kapcsolatba kerülünk, fontos, hogy

getik. Ezt kihasználva olyan egyedi termékek

ezek az információk sokszor el sem jutnak,

ez a szükséglet ezen a területen is tovább

megvalósításán dolgoznak, amelyek alap-

vagy nem találnak náluk fogadókészségre.

legyen gondolva – akár szerkezetileg, akár

jaiban változtathatják meg az üvegről és

Mi viszont valóban tudjuk azt, hogy mire

esztétikai alapon is. Az építési projekteket

az alumíniumról alkotott elképzeléseinket.

van szüksége és milyen elvárásai vannak az

fejlesztők és a rendszergazdák a nyílászá-

Hogy milyen céljai és irányai vannak ennek

ügyfélnek, s ezeket szeretnénk materializál-

rókra azonban általában uniformizált szer-

a munkának, arról a KAV fejlesztési főmér-

ni a termékeinkben. Ez az elsődleges szem-

kezetként tekintenek. Az a fő szempontjuk,

nöke, Mravik Csaba mesélt.

pont, így a fejlesztések során a „NYÍLÁS-

hogy mindenféle megoldásba, épületbe –

ZÁRÓ NEKEM” szlogenünk határozza meg

akár módosítás nélkül – passzoljanak. Sze-

Miért tartottátok fontosnak, hogy a cégen

a fő koncepciót. Vagyis a fejlesztések egyik

rintünk ez a gondolkodás visszalépés. Mi

belül kutatás-fejlesztéssel is elkezdjetek

iránya, hogy a lakóingatlant építő ügyfelek

fontosnak tartjuk, hogy a nyílászárók inspi-

foglalkozni?

milyen szempontok alapján keresik a nyí-

rálóan hassanak az ügyfélre, az épületre, s

A konfekcionális gyártás - vagyis kataló-

lászárót és mi alapján döntenek. Ha ezek-

igenis legyen kapcsolatuk a többi szerkezet-

gusból rendelhető alkatrészekből történő

re a kérdésekre valódi választ adunk, azzal

tel és az építészeti elképzeléssel. Ezért jóval

összeállítás - uralja immár fél évszázada

versenyképesebbek lehetünk, adott esetben

szabadabb fejlesztési lehetőségeket kere-

a világpiacot. A nagy rendszergazda beszál-

előnyre tehetünk szert.

sünk, amelyek megvalósulásuk után alapjaiban változtathatják meg a szakma és az ügyfelek viszonyulását a nyílászárókhoz.
Teljesen egyedi termékeken vagy inkább termékcsoportokon dolgoztok?
Már a kezdetektől fogva az volt a cél, hogy
egy olyan családot dolgozzunk ki, ami több
funkcióra egyedi formában és kialakításban ráültethető. Emellett anyagfelhasználás szempontjából is szeretnénk túllépni
a megszokott kereteken, s eddig nem használt anyagokkal is dolgozni. Bízunk benne,
hogy munkákkal egy olyan folyamatot tudunk
elindítani, ami inspirálóan hat a szakmára és
adott esetben a többi épületszerkezetre is.
www.kavaluminium.com
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BELÜL TÁGASABB
Csal á d i há z a Tet t yé n

IFJ. K ISTELEGDI IST VÁ N, A Z ENERGI ATU DATOS ÉPÍTÉS EGY IK H A ZA I Ú TTÖRŐJE , A K INEK ACTI V E
HOUSE 2017 AWA R D-OT N Y ERT PÉCSI CSA L Á DI H Á ZÁT A Z OCTOGON 2017/5. SZÁ M A MU TATTA BE ,
RÖV I D I DŐN BELÜL Ú JA BB K I Á LT VÁ N YSZERŰ ÉPÜLETTEL JELENTK EZETT.

Szöveg: GETTO K ATA LIN | Építészet: PROF. DR . H A BIL IST VÁ N K ISTELEGDI DL A, PH.D. - K ISTELEGDI 2008. K FT.
Fotó: THE GR EY PI X EL WOR KSHOP

‹ Antracitszürke fémlemez
burkolóelemekkel becsomagolt homlokzat és tető.

› A környezethez való
viszony radikális átértékelését tükröző lakóépület.
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Ezúttal a pécsi óváros legizgalmasabb topográfiájú és településszerkezetű városrésze, a Tettye nyugati határát kijelölő Szőlő utca egyik foghíjtelkén épült fel a környezethez
való viszony radikális átértékelését tükröző lakóépület. A fiatal építtetők mértéktartó, mégis elegáns, egyúttal energiahatékony és környezettudatos otthont szerettek volna. A telek adottságai és az építési előírások igen
intenzív beépítést generáltak: a mindössze 167 m2 alapterületű építési telken a 150 m2-nyi hasznos alapterület csak
a telek maximális, 60 százalékos kihasználásával volt biztosítható. A szabályozás zártsorú, magastetős kialakítást
írt elő, így alakult ki a földszint + emeleti szintből álló kb.
12,5 x 7,5 m méretű, kb. 6 méter magas, kétoldali szomszédjainak tűzfalaihoz tapadó, kompakt épülettömeg.
A sűrű beépítés miatt csak az utcai homlokzatnak van valódi városképi jelentősége, melyet Kistelegdi igyekezett egyetlen, hatásos jelként megfogalmazni: a fal és a tető homogén,
antracitszürke fémlemez burkolóelemekkel történő „becsomagolása” szakít a környezethez való alkalmazkodás szentimentális értelmezésével, és futurisztikus karakterével új
életre kelti az ódon városi utcát. A sötét színű fémpáncélnak köszönhetően a homlokzat a megnyitások (gyalogos
bejárat, két garázskapu, emeleti hálók ablakai) ellenére az
utca felé szinte bástyaszerű elzárkózást sugall. A szűkszavú

‹

Nappalit, konyhát,
étkezőt egybekapcsoló
térrész a kerti oldal
földszintjén.
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» A természetes
megvilágítást a
felülvilágítók is segítik.
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külső lélegzetelállító kontrasztot alkot a zöldterasz
felé néző nyugati oldal totális megnyitásával, a vertikálisan felnövelt belső terek szinte monumentális
hatásával. Az apró kert, vagy inkább zöldterasz felől
pazar kilátás nyílik a belváros tetőrengetegére, a szemközti Kálvária-domb gyümölcsöseire. A publikus felület és a privát szféra szigorú elkülönítésének egyébként
megvannak a történeti előképei a városnak ebben
a részében, ahol az egykori bosnyákházak élete szintén az utca felől magas, tömör kerítésfallal elrejtett,
zárt belső udvarokban zajlott. A kerti oldalon, a földszinten a nappalit, a konyhát és étkezőt egyesítő multifunkcionális tér, az emeleten, az utcafronti oldalon
két lakószoba, az északi tűzfal mentén a fürdő, a nyugati, kert felőli oldalon a hálószoba helyezkedik el.
A két szinten kialakított helyiségek működése, természetes megvilágítása és szellőztetése, valamint a belső
közlekedés szempontjából a nappali tér fölötti galéria
és a födémáttörés révén létrejövő kürtő kulcsszerepet kapott. A három szintet összekapcsoló, a felülvilágítókból áradó fénnyel átitatott függőleges tér szinte templomszerű atmoszférát teremt az enteriőrben.
A környező komplex tetőszövethez való illeszkedés

+3,00

±0,00

Emeleti alaprajz.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

›

Emeleti háló, óriási
üvegfelülettel.
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A PROJEKT AZ ENERGIADESIGN
ALAPELVEIRE ÉPÜL
‹

›

±0,00

követelménye miatt a tetőszerkezet geometriájának kialakítása gondos mérlegelést igényelt. Mivel
magastetőt ír elő a szabályozás, így az utca felől egy
klasszikus nyeregtető indul, a terasz felőli oldalon
pedig egy megtört vonalvezetésű, lapos dőlésszögű tetősík mellett döntött a tervező, felfelé kónikusan szűkülő szellőztető kürtő keresztmetszettel.
„A projekt az energiadesign alapelveire épül – tudjuk meg az építésztől –, a térszervezést, a homlokzat
és tető formáját, szerkezeteit ezúttal is épületfizikai
szimulációk segítségével teszteltük. A tetőszerkezetbe integrált kürtő aerodinamikai elgondolások
alapján nyerte el formáját.” A meleg évadban a pas�szív szellőzési, gravitációs áramlási elv alapján működő kürtőszerkezet gondoskodik a sokfunkciós központi tér kiszellőztetéséről. A kisebb kubatúrájú
tetőforma kialakításakor a fűtendő légtérrel való
takarékoskodás szempontja is sokat nyomott a latban. „Fűtési időszakban – teszi hozzá a tervező –
hővisszanyeréssel működő légtechnika biztosít komfortos légcserét és jelentős fűtési igény-megtakarítást.
Levegő-levegő hőszivattyú gondoskodik az épület
padlófűtéséről és mennyezet hűtéséről.” Az emeleti

A terasz (földszint) részlete.

27

Metszetek (B, A).

Földszinti alaprajz (középen).

Padlástéri alaprajz (lent).

hálószoba fölött a lapos dőlésszögű tetőszerkezeti rész
zárt, fűtetlen puffertérként szolgál, a tetőkürtő feletti felülvilágító üvegsáv pedig a természetes megvilágítást erősíti az épület középső, sötétebb zónáiban.
A gépészeti rendszer az utcafronti oldal feletti magastető padlásterében kapott helyet. Az
épület energetikai programja nem olyan teljes körű, mint a korábban bemutatott Kistelegdiféle aktívházé (OCTOGON 2017/5.), amelynek külvárosi szituációja és költségvetési keretei
nagyobb mozgásteret biztosítottak az energiatudatos tervezői gondolkodás számára.
Bár a földhő hasznosítása helyett itt levegő-levegő
hőszivattyú gondoskodik az épület temperálásáról
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és napkollektorok sincsenek, a projekt, mint
a fentiekben a tervező is utalt rá, az energiadesign alapelveire épül: a nappali, konyha és az
emeleti háló hatalmas üvegfelületei a téli időszakban a napenergia passzív hasznosítását teszik lehetővé, a nyári időszakban külső árnyékolók védenek a túlmelegedéstől.
Az épületbelső koncepciója, a letisztult,
minimalista formák, minőségi anyagok használata, a fehér falak, a bútorok és padló tölgy felületei,
a textilek meleg szürkéi és az élénk sárga kiegészítők a mértéktartó, mégis nagyvonalú terek karakterét hangsúlyozzák, és az enteriőr talán legfontosabb hatáselemét, a fényt engedik érvényesülni.

Generál tervező:
PROF. DR. KISTELEGDI ISTVÁN
DLA, PHD
-KISTELEGDI 2008. KFT.
Tervező munkatárs:
DR. BAR ANYAI BÁLINT
Belsőépítész:
MÁTR ABÉRCI ZSOLT
-ATTR ACT KFT.
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EGY, KETTŐ

› A 2016-ban átadott
Műhelyházhoz egy nyersbeton híddal kapcsolódik az új
épület.

‹ Az eredeti tervek szerint
a homlokzat üvegtéglás
megnyitása a téglaborítás
színével harmonizáló, sötét
tónusú fugával készült volna
el. Ennek kijavítása az
elkövetkező hónapokban
fog megtörténni.

A MOM E Mű te re m- é s Méd i ahá z a

NÉGY EZER NÉGYZETM ÉTER N Y I K ÍSÉR LETEZŐ TER EP N Y ÍLT M EG A KR E ATÍ V IPA R JÖVŐBELI SZER EPLŐI ELŐTT: ELK ÉSZÜLT A MOM E MŰ TER EM- ÉS M ÉDI A H Á ZA . EZZEL TELJES LETT A ZUGLIGETI CA MPUS
2014 ÓTA TA RTÓ M EGÚ JUL ÁSÁ NA K EGY IK NAGY EGYSÉGE , A TECHNOLÓGI A I PA R K.

Szöveg: GÖTZ ESZTER | Építészet: CSOM AY ZSÓFI A, NÉM ETH TA M ÁS - CET BU DA PEST K FT.
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| Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS
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A TÖMEGEK VISZONYA KIEGYENSÚLYOZOTT

›

Szakmai értelemben
a campusfejlesztés
kulcsai a Műhelyház
és a Műterem- és
Médiaház...

«...melyek sok
tekintetben, köztük
az anyaghasználatban is egy párt
alkotnak.

32

A 2016-ban átadott Műhelyház (OCTOGON

illetve a médiarészben fotó- és digitális laborokat,

belül simított szürke betonfelületek, mindkettő

2016/3) egyszerű fekete kubusa két évig kissé ide-

vágószobát, vetítőt, film- és hangstúdiót. Sok olyan

a visszahúzódást, az építészeti csönd érzetét kel-

genül álldogált a parkban, a 19. századi vidéki kúri-

teret a hozzá szükséges felszereléssel, amelyekhez

ti. A tömegek viszonya kiegyensúlyozott, sem elbúj-

át imitáló – valójában a különutas magyar szocreál

korábban az egyetem hallgatói külső helyszíneken,

ni, sem kiabálni nem akar, csupán racionális és jól

egyik első jelentős alkotásaként ismert – Zuglige-

és nem ritkán csak kuncsorgás árán juthattak hoz-

követhető rendbe szervezni a házban zajló sok-

ti úti főépület mögött. Most megerősödött a pozíci-

zá. A MOME TWO első emeletéről átnyúló, beton

féle tevékenységet. A két részre tagolt tömb a lej-

ója, hiszen a Műterem- és Médiaház – campusbeli

mellvédes híd pedig még egyértelműbbé teszi a ket-

tős terephez idomul. Egyik oldalán ablakokkal nyí-

nevén: MOME TWO – nem csupán a tömegszer-

tő összetartozását, egyben a földszinten a két ház

lik fel, a középső, gépészeti rész fölébe magasodik

kesztés és a homlokzatát burkoló, sötét bevonatú,

között az esőtől védett külső előteret is képez.

a két oldalszárnynak, felületét keskeny horizontá-

égetett téglafelület tekintetében lett annak párja,

Szakmai értelemben a fejlesztés kulcsa tulajdon-

lis áttörések lazítják, a másik szárny a két hossz-

hanem egy nyersbeton híddal közvetlenül is kap-

képpen ez a két tömbből álló együttes; ami koráb-

homlokzat irányában teljesen zárt felületet mutat.

csolódik hozzá. a közös vizuális nyelvezet indokolt.

ban a városban szétszórva volt elérhető, az most

Az eredeti, klasszicista főépület ablakainak aránya-

Az első a craft jellegű tevékenység műhelyeit fogad-

mind ide települt. Reimholz Péter koncepciója

it követő nyílások és a zárt homlokzati felületek vál-

ja be, ez a második az elsőnél kétszer akkora összte-

mentén a Technológiai Parkot tervező Csomay Zsó-

takozása kívülről is jelzi, hol milyen típusú mun-

rületen, öt szinten a grafikai stúdiókat, anyagkísérle-

fia és Németh Tamás puritán megoldásokat, sem-

ka folyik. A sokféleséget egybefogó puritán keret

ti laborokat, textil- és szitanyomó, üveg, kerámia és

leges építészeti hátteret fogalmaztak meg, amely

mégsem merev, sőt kifejezetten oldottnak érezzük,

beton laboratóriumot, egy speciális térkísérleti ter-

védett, biztonságos, a legváltozatosabb igényeket

hiszen nincs főhomlokzata – pontosabban egy-

met a mennyezetre szerelt mozgatható teherdaruval,

is támogató keretet ad. Kifelé sötét téglaburkolat,

szerre három is van belőle: a Budakeszi úti
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VILÁGOS NYERSBETON ÉS FÉM FELÜLETEK,
NAGY BELMAGASSÁG

‹ A MOME TWO sok
olyan teret kínál
a szükséges felszerelésekkel, amelyekhez
korábban az egyetem
hallgatói külső helyszíneken, és nem ritkán
csak kuncsorgás árán
juthattak hozzá.
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‹
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Kifelé sötét téglaburkolatos
a ház, benn simított szürke
betonfelületeket kapott,
mindkettő a visszahúzódást,
az építészeti csönd érzetét kelti.

Racionális ipari környezet
uralkodik: szabad terek, melyeket
szabadon tölthetnek be a hallgatói
ötletek és eredmények.

bejárat, amerről rámpával és lépcsővel is megkö-

a növényzet. A laborok indusztriális jellegét, a stú-

zelíthető, a Műhelyház felé a földszintjén üveg-

diók gépparkját magába foglaló ház nem rajzol-

fallal néző oldalhomlokzat, illetve a Zuglige-

ja át a környék karakterét, de nem is próbál hamis

ti út felé eső hosszoldal. Utóbbi elé fog érkezni

arcot mutatni; egyszerűen meghúzódik, tiszte-

a Tudásközpont föld alá helyezett aulájából föl-

letben tartva a befogadó környezetet, köszön-

vezető széles lépcsősor, így várhatóan a tel-

ve a lehetőséget. A két hosszanti homlokzaton az

jes komplexum elkészülte után ez lesz a MOME

égetett tégla sötétjét egyedül a két házat össze-

TWO fő nézete. De a Budakeszi út felé való

kapcsoló emeleti híd, illetve a földszintet kísérő

kommunikáció ugyanilyen hangsúlyos. Sőt,

vékony beton előtető világos tónusa oldja. A Zug-

a MOME TWO éppen erre mutatja meg iga-

ligeti út felé ez majdnem a teljes hosszon végig-

zán a tervezői gondolat kulcsát: távolabbról néz-

fut, vonala a híd kontúrját folytatja egy szinttel lej-

ve a sötét tömb szépen belesimul a környező zöldbe,

jebb. Ez a rajzolat a homlokzat dísze, követi a terep

nem emelkedik a házat körülvevő fák magassá-

természetes lépcsőzését, egyben a negyedik hom-

ga fölé. A negyedik, egyetlen nagy panoráma-

lokzat felé viszi a tekintetet, ahol az épület a park

ablakot leszámítva teljesen zárt oldalán pedig

zöldjével találkozik. Finom, mértéktartó kommu-

a tömb teljes magasságában acélhálón fog felfutni

nikációs elem, egy józan, de barátságos építészeti
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A LABOROK INDUSZTRIÁLIS JELLEGÉT,
A STÚDIÓK GÉPPARKJÁT MAGÁBA FOGLALÓ
HÁZ NEM RAJZOLJA ÁT A KÖRNYÉK
KARAKTERÉT
magatartás megnyilvánulása, amelynek szerepe meg-

fémpálcás korlát, a közlekedők elég szélesek ahhoz,

nő az egész együttest uraló eszköztelenség mellett.

hogy ne csak átsurranni lehessen rajtuk, hanem

Belül a legnagyobb egyszerűség uralkodik. Világos

összetalálkozni, rövid időre megállni, beszélgetni is.

nyersbeton és fém felületek, nagy belmagasság, a men�-

A Műterem- és Médiaháznál jól látszik, ami

nyezeten futó látszó gépészeti berendezés és neon fény-

a Műhelyház esetében még csak sejthető volt:

csövek, rácsos tartószerkezetek és reflektorok minden-

az épületek szerves része maga a park is, akár az

ütt. Néhány tárolóeszköz nyers faborítást kapott, az

összekötő híd alatti, fedett sávjával, akár a mellvé-

egyik műteremben ugyanilyen anyagú egyszerű faasz-

den túli nyitott területtel, vagy a két új tömb közöt-

talokra kerülnek ki a tárgyalkotók munkái, de alap-

ti résszel. MOME élete a komplexum teljes elkészül-

vetően mindenütt racionális ipari környezet uralko-

te után kint és bent egyformán változatos terekben

dik: szabad terek, melyeket szabadon tölthetnek be

fog zajlani. A Műterem- és Médiaház okosan

a hallgatói ötletek és eredmények. Kopásálló, tar-

komponált, tágasságot kínáló térszerkezete

tós, strapabíró anyagok, irányítható fények, szin-

és a parkkal való közvetlen kommunikációja

te középkori formákat idéző, egyszerű mosómeden-

már most mutatja ezt az irányt.

cék. A folyosón zárható tárolórekeszek, a lépcsőházban
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Alapterület (nettó): 3400 m 2
Tervezés éve: 2015-2016
Átadás éve: 2018
Építész munkatársak: M AGYA R I M ÁT YÁS,
SZIJJÁ RTÓ CSONGOR
Kertépítészet: GY Ü R E BOR BÁ L A
Megrendelő:

|GEUM MŰ TER EM TÁJÉPÍTÉSZ K FT.|

MOHOLY-NAGY MŰ V ÉSZETI EGY ETEM

Kiviteli terv: PL ÁJER JÁ NOS,
KOR MOS SZA BOLCS,

Generáltervező: CET BU DA PEST K FT.

SZEGEDI DÁV I D OLI V ÉR

Felelős tervezők: CSOM AY ZSÓFI A,

|ÓBU DA ÉPÍTÉSZ STÚ DIÓ K FT.|

NÉM ETH TA M ÁS

Generálkivitelező: M A R K ET ÉPÍTŐ ZRT.

A parkkal való közvetlen
kommunikáció.
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MOME

A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.
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A SZECESSZIÓ HULLÁMAI

ÉPÍTÉSZET
A DUNA MENTI RÉGIÓBAN
2018.05.30. — 06.10.
TABLÓKIÁLLÍTÁS A FUGA-BAN
SZECESSZIÓS VÁROSI SÉTÁK
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM

RÉSZLETEK: IMM.HU
Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

A projekt a Duna Transznacionális Programból,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió (ERDF, IPA, ENI) és a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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A programokon
való részvétel ingyenes,
de előzetes regisztrációhoz kötött.

www.belight.hu
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Z s i n agóga rekon s t r ukc ió é s új k ult u rál i s
köz pont Bal atonf ü red e n

ÉPÜLETKR ITIK A ÍR ÁSA KÖZBEN EGY ETLEN SZER ZŐ
SEM K ERÜLHETI K I, HOGY A TÁ RGYA LT ÉPÜLET ÚGYNEV EZETT PROGR A MJÁ NA K ÉRTELM EZÉSÉBE , ÉRTÉK ELÉSÉBE BELEVÁGJON. BELEVÁG, BELEH ASÍT, FA R IGCSÁ L
A FELK ÉSZÜLT SZER ZŐ, MIKÖZBEN A Z I DŐ CSOROG,
SZÁ LLNA K A Z ÉV EK, ÉS A KR ITIKUSBA N GYÖK ER ET
V ER A K ÉTELY. EGY R E ERŐSEBB UGYA NIS A M EGGYŐZŐDÉS BEN NE , HOGY A Z ÚGY NEV EZETT „ ÉPÍTÉSZETI PROGR A M” INK Á BB KÖDÖS LEGENDA, A Z ÉPÍTÉSZET
ELV ESZETT SZENT GR Á LJA, DÉLIBÁ B, ZAVA ROS Á R N YK ÉP PL ATON BA R L A NGJÁ NA K FA L Á N.

a gondolat. Balatonfüred legújabb kulturális központja jól reprezentálja mindezt. Különleges
együttműködés állhat a háttérben az önkormányzat, építészek, régészek, műemlékes szakemberek, helyi civilek, füredi polgárok részvételével.
Ebben az előkészítő, programalkotó folyamatban több döntő momentum is lehetett, amik
közül az egyik önmagán jóval túlmutat, tanulságai kulturális szempontból rendkívül fontosak.
Természetes módon idehaza, Európában, illetve
a nyugati világban a soá tragédiája áll középpontban a zsidósággal kapcsolatban. Múzeumépületek, emlékművek, emléktáblák, köztéri képzőművészeti alkotások ezrei emlékeztetnek a traumára,
idézik meg a meggyilkoltak emlékét, fogalmaznak

ALAPPROGRAM
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Szöveg: M A RTINKÓ JÓZSEF

Mindenki a „programról” beszél, de kevés építész

meg intő példát a ma élők és a jövendő nemzedékek

Építészet: SUGÁ R PÉTER DL A

veszi valóban komolyan, pályázatok kiírói közül

számára. Mindazonáltal kevesebb olyan projekttel

|R A DIUS B+ S K FT.|

meg szinte senki. Sokan bíznak a tervgyártás köz-

találkozni, ami a pusztulás, a soá emlékezete mellett

VA RGA PIROSK A

beni intuíciókban, a deus ex machina működésében,

képes bemutatni azt a zsidósághoz kötődő hatalmas

|GR A FIT MŰ TER EM K FT.|

a vak szerencsében, a balladai homályban, a funk-

kulturális kincset, tudományos, művészeti gazdag-

Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS

cionális elvárások, az alaprajz, a költségvetés szül-

ságot, folklórt, zenét, ami mindmáig velünk él, kitö-

te megoldásokban. Pedig szinte közhely, hogy az

rölhetetlen létezőként van jelen múltunkban és jele-

átgondolt, kiforrott építészeti program 2/3 siker.

nünkben. Tehát az európai, így a magyar, és a világ

A jó építészeti programban az a figyelemremél-

zsidóságát nem holtként, üldözöttként, áldozatként

tó, hogy visszafelé olvasható. Maga a programalko-

mutatja be, hanem élőként, létezőként. Erre a meg-

tás jósága kihat az elkészült ház egészére. Különös-

közelítésre találtak rá a füredi zsinagóga, illetve kul-

képp egy-egy középületnél érezni, látni pontosan,

turális központ programalkotása során a tervezők,

hogyan is ölt testet az elképzelés, válik valósággá

együttműködők − a műemléki és újépítésű elemek
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Erős kontrasztot mutat az
egykori zsinagóga műemléképülete és a tudományos
központ kompozíciója.

‹

EZEN A TELKEN TÖBB ÉPÍTÉSZETI KOR
RÉTEGZŐDIK EGYMÁSRA
példás kölcsönhatásban fogant végeredménye pedig
építészeti szempontból igencsak figyelemreméltó.
Fontos tudni −, amire az alapos és az 1983-as feltárást kiteljesítő mostani régészeti kutatás dokumentációi is rámutatnak −, hogy ezen a telken több
építészeti kor rétegződik egymásra, több felekezet épített jámbor hajlékot itt korábban. Az első
források szerint 1267-ben itt állt a Szent Margitkápolna, aminek középkori maradványain a 15-16.
században új ház épült, nyújtott térarányú, szentély nélküli, végfalain támpillérekkel megerősítve, ami, mivel nem mutatja késő gótikus templom
formáját, ezért elképzelhető, hogy a plébános lakóházaként szolgált. A 18. század folyamán a református egyházközség a régi falakat elbontotta, és
új építkezésbe kezdett: a fiókos dongaboltozattal fedett, kora barokk templom a korábbinál szélesebb, de azzal azonos hosszúságú lett. Maival egyező déli bejárata előtt egy pillérekre támaszkodó
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A TÚLÉLÉS, TOVÁBBÉLÉS
REKONSTRUÁLT FIZIKAI TERE

‹

Oktatóterem a pinceszinten.
A tervezők fontos szerepet
szántak az épületen végigvitt
grafikai design elemeknek.

‹ A földszinti bejárati, multifunkcionális zóna könnyed üvegtaggal
kapcsolódik az zsinagógaépülethez. A tóraolvasó asztal (sulhán)
átiratain töltheti le a látogató az
interaktív kiállítás tartalmait.
Interaktív tablókon ismerkedhet
meg a látogató a zsidó kiválóságok életrajzaival, tudományos
eredményeivel a fémborítású
„laborépület” emeletén.
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Felelős tervező: SUGÁR PÉTER DLA
Belsőépítészet: VARGA PIROSKA
Építész tervezők (engedélyezési terv):
KAR A LÁSZLÓ
Építész tervezők (kiviteli terv):
BALÁZS MARCELL, VARGA PIROSKA
Építész munkatárs (kiviteli terv):

egyéb kulturális rendezvényeket befogadó egy-

mód, ahogyan az elpusztult tóraszekrényt pótol-

BODA JUDIT, LAMANN MÓNIKA,

ség legyen, az egykori vendéglő konyhájának terü-

ták. A teljes rekonstrukció gondolata távol állt a

PENTALLER DOROTTYA, SZILÁGYI ÉVA

letére rászerkesztett fémborítású épületrész pedig

tervezőktől, inkább az értékmentést választották:

Építész munkatárs (belsőépítészeti terv):

modern kisugárzású, háromszintes, tudományos,

Budapesten, a Garay utcában egy pusztuló, bon-

FEKETE IVETT

szemléltető objektum. A kettő közötti könnyed

tásra ítélt zsinagógából mentették ki és restaurál-

Régészet: DR. LÁSZLÓ CSABA,

üvegnyaktag, illetve a régi és új épületrész közöt-

tatták a tóraszekrényt, mely eredeti Róth Miksa-

NAGY SZABOLCS BALÁZS

ti karakterkülönbség, a léptékváltás, a magastető

üvegmozaikot is magában foglal. És éppen ebből

Művészettörténet: TÓTH GYÖRGYI

és a lapostető morfológiai eltérése kézzelfoghatóan

a zsinagógából származik immár a füredi épü-

Kerttervező: WALLNER KRISZTINA

épít a múlt és jövő, a szakrális és tudományos meg-

let oromzatán látható két kőtábla a tízparancso-

Grafika: VARGA PIROSKA, RIVÓ HEDVIG

közelítés közötti differenciákra. Ráadásul a digi-

lattal – ezek a pesti épület belső falát díszítették.

A KIÁLLÍTÁS, AZ INSTALLÁCIÓ PROG-

tális eszközökkel installált, interaktív tudásanyag,

A kritikus számára szintén megkapó, ahogyan

R AMJA, KONCEPCIÓJA:

a zsidó tudósok életművét bemutató érintőkép-

a zsidó gyászban fontos szerepet betöltő kavi-

DR. OLTI FER ENC

ernyős rendszerek, az előadótér műemléki, „ana-

csok sávja elválasztja a középkori alaprajzra ref-

lóg” karaktere tovább erősítik a distinkciót. Illesz-

lektáló téglapadozatot és a későbbi, 18. száza-

kedésről, a kulturális kontinuitás illúziójáról, a soá

di templom, majd zsinagóga falának vonalát.

következtében kialakult szakadás, törés elkenésé-

Erős programmal megalapozott, jó építészet-

ről szó sem lehet. Az egykori imaház, a kert fensé-

tel, alapos műemlékes munkával beteljesített épí-

ges, múltidőben ragadt nyugalma és az új épületrész

tészetről van itt tehát szó. Fontos, jó példáról.

frissessége izgalmas kettősséget mutat. Érzékeny

EGY BONTÁSRA ÍTÉLT, BUDAPESTI
ZSINAGÓGÁBÓL MEGMENTETT ÉS
RESTAURÁLT TÓRASZEKRÉNY,
RÓTH MIKSA-ÜVEGMOZAIKOKKAL

szerkezetileg is átalakították, legutóbb Fekete Lovag néven étteremként funkcionált, majd az
önkormányzat vásárolta vissza. Az étterem földszintes konyhája, egyfajta toldalékként a műemlék épület folytatásában működött, ennek az alaprajzára épülhetett rá az új kulturális szárny, így
betartható volt a telek beépítési szabályozása.
A padozat alatt megtalált középkori templom alapfalainak vonalát a rekonstrukció során a terve-

Alapterületek, össz.

előcsarnok készült, talán a templomépítéssel egy-

(pince+fszt+1 / bruttó): 477 m 2

idejűleg. Utóbb a déli oldalon karzatot alakítottak

Megbízás kezdete: 2014

ki, a külső és belső homlokzatokon most is látható

Épület átadása: 2017

a befalazott ajtónyílás. 1826-ban az egyházközség új
templom építését kérvényezte, mivel a régiben már
nem fért el. A jelenlegi református templom, kevesebb, mint 300 méterre a régitől, 1830-ra készült el.
Ezt követően az egykori istenháza huszonöt évig
kihasználatlanul állt, míg 1855-ben a füredi izraelita hitközség meg nem vásárolta. Az épület kele-
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Megbízó (engedélyezési terv és kiviteli terv):

ti végében lépcsős felépítményű, díszes tórafül-

BALATONFÜR ED VÁROS

két építettek, a zsinagóga 1944-ig, a füredi zsidók

ÖNKORMÁNYZATA

elhurcolásáig töltötte be szakrális szerepét. Az épü-

Megbízó (belsőépítészeti terv):

let körül elvégzett régészeti kutatások évszáza-

MAGYAR ZSIDÓ KULTUR ÁLIS

dokon át használt temető maradványaira találtak

EGYESÜLET (MAZSIKE)

rá. A háború után az épületet hajógyári raktár-

Generál tervező: R ADIUS B+ S KFT.

ként, garázsként hasznosították, némiképpen

zők finom megoldással jelenítették meg: a padlóra téglaburkolattal kirajzolták az alapfalak helyét.
Évszázadok, pusztulás, bontás és építés, romok,
rétegek, csontok, életek. Nem pusztán a füredi Ófalu 750 éves épített múltja sűrűsödik itt össze néhány
száz négyzetméteren, hanem a túlélés, továbbélés rekonstruált fizikai tere. Az építészeti program
értelmében ezt a fizikai teret alkotta meg a Sugár
Péter vezette tervező gárda úgy, hogy végeredményben a valaha volt zsinagóga belső tere koncerteket,
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ELVAN A GYEREK,
HA…
Ó vod a a S z á z a d os úton

SOK MINDEN GY ER M EK KOR BA N DŐL EL . EZÉRT IS
OLYA N SZOMORÚ SZŰ K EN M ÉR NI A Z ÓVODÁ KR A
ÉS Á LTA L Á NOS ISKOL Á KR A FOR DÍTOTT FIGY ELM ET, A N YAGI TÁ MOGATÁST, ÉRT V E EZT A K Á R A Z
ÉPÜLETTÍPUS PROBLEM ATIK ÁJÁ R A IS. ÓVODÁT
TERV EZNI EZÉRT JÓ K IHÍ VÁS LEHET MINDEN ÉPÍTÉSZ SZÁ M Á R A . H A A DÓDIK LEHETŐSÉG ER R E ,
A K KOR A Z A H Á Z A K Á R TA NÍTH AT IS VA L A MIT.
Szöveg: PLESKOV ICS V IOL A
Építészet: SAJTOS GÁ BOR
(SAGR A ÉPÍTÉSZ K FT.)
Fotó: BATÁ R ZSOLT

50

51

› A déli, a kert felőli
homlokzat képe.

Pár éve bővítés céljából több hazai óvoda pályázhatott jelentősebb pénzösszegekre a központi költségvetésből. Az apropó
az akkori új köznevelési törvény beiktatása volt, e szerint 3 éves kortól minden gyermek számára kötelezővé tették
az adott óraszámú óvodai nevelést. Számos helyen lépett fel ennek köszönhetően
helyhiány, úgyhogy az önkormányzatok
álltak építtetőként új beruházások élére.
A Százados úti Pitypang Óvoda átalakítására is ekkoriban lett szükség, a meglévő épület műszaki állapota azonban nem
volt alkalmas már felújításra, egy új épület felépítésébe fektetett energia látszott

›

A főhomlokzatról akár egy
gyerekrajz cikcakkossága is
eszünkbe juthat.
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» A terasz homokfúvott üveg
mellvédje, az előtető vonala
együtt hangsúlyos, horizontális karaktert adnak.
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‹

Sok berendezési elem
a régi óvodából való.

‹

A délre tájolt, konzolosan fedett teraszokon
kültéri csoportos foglalkozások is tarthatók.

‹ Öltözőfakkokkal
kialakított téri részlet.
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gazdaságosabbnak. A Józsefvárosi Önkormány-

meg, melyre a bírálók is vevők maradtak.

zat pályázata végül meghívásos volt, ahol a szak-

Az architektúra minden oldalról nézve izgalmas

mai bírálat egyöntetűen a SAGRA Építész Kft.

képet mutat, de sziluettjére a tető vonalvezetése

terveit kiáltotta ki első helyezettnek. A véleménye-

nyomja rá bélyegét. A vápa két oldalán létrehozott,

Átadás éve: 2017

zők az utcaképbe való illeszkedést és az üzemel-

különböző hajlásszögű nyeregtetők ötlete jó válasz-

tethetőséget látták a tervek legnagyobb előnyé-

tás volt: a homlokzattal egy síkban tartott, kiugró

Generáltervező: SAGR A ÉPÍTÉSZ KFT.

nek, de maga a forma is külön elemzést érdemel.

eresz nélküli kialakításuk reflektál az egész világon

A kiírás külön kikötése volt, hogy ne a környe-

divattá vált házikó archetípus kortárs interpre-

zettel konfrontáló, túlságosan modern architek-

tációira, másfelől cikcakkosságuk egy gyerekrajz

túra szülessen. Tervezői viszont ragaszkodtak

játékosságát juttatja tudatosan a néző, és elsősor-

a kortárs építészeti minőséghez, úgyhogy stílu-

ban az idejáró gyermek eszébe. Dél felől viszont

sát és tömegalakítását tekintve is mai, vonalai-

más a kép. A terasz hosszú, homokfúvott üveg

ban viszont valami tradicionálisabbat állapodtak

mellvédje és az előtető vonala együtt hangsúlyos

Beépített terület (bruttó): 1450 m

2

Tervezés éve: 2015

Építész vezető tervező:
SAJTOS GÁBOR
Építész tervező munkatársak:
PÁLL ANDR ÁS, HINTER AUER MÁRK
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horizontális, modern karaktert adnak.

alakú telek csuklópontjából, hogy egy összefüg-

épülettípusokra gondolunk, és míg természete-

A két szint déli traktusában három-három,

gőbb, nagyobb udvart és játszókertet alakíthas-

sen Európában sem idegen a funkcióhoz viszo-

egyenként 70 négyzetméteres csoportszoba fog-

sanak a helyén. A terület szélére került, Száza-

nyuló progresszív attitűd, addig Magyarorszá-

lalja el az alaprajz java részét, míg a tornate-

dos út felől nyíló új architektúra pedig valóban

gon még csak nagyon eseti. A Pitypang Óvoda

rem, a rendezvényekre alkalmas nagyterem és

nem hivalkodni látszó, sokkal inkább érdeklő-

most egy újabb ösztönző példa lehet: illeszke-

a kiszolgáló helyiségek a másik oldalon sora-

dést kiváltó jelenség a többi ház között. Téglás

dik környezetéhez, de mai építészeti értéket sze-

koznak egy központi folyosóra felfűzve. A nagy-

homlokzata a közeli Sörény utca sarkán álló Szak-

retne közvetíteni a gyermeki szem számára is.

méterű csoportszobák a délre tájolt, konzolo-

középiskola és a Református Egyházközség épü-

Talán itt cseperedve ennek az ötletnek az lesz az

san fedett teraszok felé nyitottak, mely megoldás

letének homlokzataival vállal halvány folytonos-

egyik pozitív hatása, hogy a kicsik később kön�-

magában hordozza a közösségi terek alapterü-

ságot az utcaképben. A tégla valóban kortalan

nyebben befogadják a kortársi megjelenést, épí-

letének bővítését és helyet ad kültéri csopor-

textúrát nyújt és ideális választás, de a kézi veté-

tészetet az anakronisztikussággal szemben.

tos foglalkozásoknak. Legnagyobb előnye talán

sű helyett a sima felületű klinker burkolat ebben

Utóbbi dolog szükségét jól szemlélteti az ellen-

mégis az, hogy a déli napsütés ellenére ez a terü-

az esetben talán elegánsabb kivitelezés lehetett

tét, ami a tervezők által megálmodott homogén

let mindig árnyékolt, télen pedig a fény ala-

volna. Külön öröm és imperatívusza viszont a

térben fogadja a látogatót. Az itt dolgozók – amit

csony hajlásszöge miatt egyenletesen napsütötte

háznak, hogy a fehér nyílászárók a gyakorlatban

lehetett – átmentettek a régi óvoda berendezé-

is - arról nem is beszélve, hogy itt a még zordabb

megszokott műanyag helyett az eredeti tervek-

seiből, így egy cseppnyi disszonanciát, de egyút-

esős napokon is a szabad levegőn lehet játszani.

hez hűen faszerkezetesek lettek. A homlokzaton

tal a mindig is bekalkulálandó emberi tényező

Elengedhetetlen szempont egy óvoda esetében

ezen kívül még ornamentikáról is beszélhetünk,

báját teremtve az új közegben. Ki tudja, talán lesz

hogy a teraszok mellett a réginél jóval nagyobb

a fehér falfelületekre ugyanis kézzel felvitt óriás

folytatás, és óvodák, sőt általános iskolák vagy

kert is született. Mialatt az új óvoda megalko-

pitypang grafikák ref lektálnak az óvoda nevére.

bölcsődék építésekor valóban értékes építészet-

tása zajlott, az eredeti épületet fenntartották,

Igazán izgalmas példákat most leginkább

re számíthatunk legközelebb is. Úgy tűnik, elvan

csak az átadás után bontották el azt teljesen az L

a Távol-Keleten találunk, ha óvodákra, mint

a gyerek, ha minőségi építészeti térben játszik.

A téglás homlokzat a közeli Sörény
utca sarkán álló Szakközépiskola
és a Református Egyházközség
épületének homlokzataival vállal
halvány folytonosságot.
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A KITELJESEDÉS
ÚJABB
LÉPCSŐFOKA
A Tá nc m ű vé s z et i Eg yete m új ped agóg i a i köz pont ja

‹ Az új épületszárny fehér
kubus-struktúrája.

Szöveg: KOVÁCS PÉTER
Építészet: STUDIO IN-EX KFT.
Fotó: PALKÓ GYÖRGY
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Hazánkban a táncművészet státusza igen fon-

épület, amely az egyetem melletti telken állt. A 60-as

tos változásokon ment keresztül az utóbbi évek-

években készült architektúra eredetileg a KISZ-hez

ben. Noha a tánc egyetemi képzése nagy hagyomá-

tartozó oktatási funkciót látott el, de megörökölt tér-

nyokkal rendelkezik, korábban sokkal kevésbé volt

szervezése nem volt alkalmas az új funkció betöltésé-

meg annak strukturális-fizikai háttere. Az oktatás

re, hiába, hogy szintén diákoknak szánták. Emellett a

az Andrássy úti épületből, illetve a Kazinczy utcá-

részleges műemléki védettség is kihívásokat jelentett

ból az új campus létrejöttével Zuglóba helyeződött

a tervezők számára. A 2015-ben elinduló folyamat

át, így megszületett egy olyan táncközpont, amely

keretében a Magyar Táncművészeti Egyetem meg-

A MŰ V ÉSZETI EGY ETEM EK MIND

méltó módon képes helyet biztosítani e művészi for-

rendelőként bízta meg a Studio IN-EX Kft.-t ezen

A NEMZETKÖZI, MIND PEDIG A H A ZA I

ma kiteljesedéséhez. Noha az egyetem több egysé-

architektúra átformálására, korszerűsítésére, és az

GYA KOR L ATBA N R ENDK Í V ÜL SAJÁTOS

ge 2002-ben az új épületben kezdte meg működését,

egyetemhez tartozó sajátos terek kiépítésére. A mun-

K ÉPZÉSI STRU KTÚ R ÁVA L R ENDELK EZNEK.

a táncpedagógusok képzése még a 2010-es években

ka eredményeként a 2018-ban átadott új épületrész-

EZEN H ÁTTÉR PEDIG M EGK Í VÁ NJA,

is a Kazinczy utcai épületben zajlott, amelynek álla-

ben megkezdődhetett a képzés, amely által a teljes

HOGY OLYA N ÉPÍTETT KÖR N Y EZETBEN

ga rendkívül leromlott és méltatlan körülményeket

egyetemi struktúra „otthonává” a zuglói campus vált.

LÉTEZHESSENEK, A M ELY K I VÁ LÓ A L A POT

nyújtott az egyre nagyobb létszámú hallgatóságnak

A részleges műemléki védelem értelmében

N Y Ú JT A KÜLÖNFÉLE MŰ V ÉSZETI FOR M Á K

és oktatóiknak. Szükség volt tehát egy olyan fizi-

nem volt lehetséges egy teljesen új épületegyüt-

GYA KOR L ÁSÁ HOZ . A K ÉPZÉS TERÜLETÉN

kai közegre, amely ezen az állapoton javítani tud,

tes kivitelezése, hanem a már létező szerkeze-

TEH ÁT A TÉR ÉS A MŰ V ÉSZET SZOROS

ugyanakkor helyileg is közelebb viszi az oktatást a

tet kellett az igényeknek megfelelően átértelmez-

EGYSÉGET A LKOT NA K.

zuglói campushoz. Ehhez jó alapot biztosított az az

ni. Mivel kertvárosi környezetről beszélünk, az
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Natúr és fehér felületek

» A hat balett-terem a minőségi

határozzák meg az enteriőrt.

oktatás alapjait biztosítja.

új architektúra – új épületrészek – léptékének illeszkednie kellett mind a meglévő részekhez, mind pedig

a tantermek, öltözők, tanszéki termek, az új szárny-

a környező házak által létrehozott városi szövethez.

ban a balett-termek. Ritmikájában, illetve a két épület

Új és régi, összesen két nagyobb tömbből álló épület-

közötti átjárhatóság okán a földszinti balett-termeket

együttes született, az egységek folyosóval kapcsolódnak

be kellett süllyeszteni, így az épület képessé vált a funk-

egymáshoz, közvetlen átjárást biztosítva az egyes épület-

ció tökéletes kiszolgálására. Külön érdekesség ezen ter-

részek között. Tömegképzését erőteljesen meghatároz-

mek burkolati megoldása – ez is a műfajból eredő speci-

za az eredeti épület, így a visszafogott kubusos geometria

alitás: a padlóborítás alapozó szerkezetének megfelelő

válik uralkodóvá, ezt erősíti a homlokzat világos-homo-

rugalmasságot kell biztosítania. És mivel a tánc sok

gén színvilága is. Az architektúra ritmikáját az erőtel-

esetben megkívánja a zenei aláfestést, így nyilvánva-

jes horizontális tagolódás teremti meg, ez folytatódik

ló szempont volt a megfelelő akusztika megteremtése.

a nyílászárók elhelyezésével az új épületszárnyon is.

Jól látható módon egy olyan épületegyüttesről beszélünk,

A megrendelő speciális igényeket fogalmazott meg, ame-

amely nem csupán az egyetem campusát teszi teljessé,
hanem olyan funkciókat is beemel, amelyek a minősé-

lyek szoros kapcsolatban állnak az oktatás sajátosságaival, ennek értelmében alapvető igényként jelent meg 6

K-K METSZET és ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT

gi oktatást szolgálják. Ünnep ez a hazai táncművészet-

balett-terem kialakítása. Nehézséget jelentett, hogy olyan

nek. Megteremtődött az a teljesség, amelynek következ-

speciális helyiségekről beszélünk, amelyek kötött mére-

tében az egyetem – remélhetőleg hosszú időn keresztül

tekkel rendelkeznek, és léptékükben eltérnek a régi épü-

– kiváló táncosokat biztosít a szakma számára és a néző-

letrész térszervezésétől. A meglévő épület vegyes tar-

közönségnek. Építészet és tánc „karöltve” bontakoz-

tószerkezeti adottsága nem tette lehetővé a belső terek

hatnak ki ebben a kortárs építészeti közegben. Az új

jelentős átformálását, így funkcionális elkülönítésre volt

épületegyüttes az alapítók - Lőrincz György és Merényi Zsuzsa – után a Lőrincz–Merényi nevet kapta.

szükség: a régi – felújított – épületrészben működnek
DÉLKELETI HOMLOKZAT
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www.fakro.hu
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Régi és új szerkezet jó ritmikával
kapcsolódik össze egy „testté”.
(Látványterv: ©Studio IN-EX Kft.)

Projekt kezdete: 2015

Az alapépület tervezője:

Átadás éve: 2018

KOLTA I ENDR E | L A KÓ ÉS KOMMU NÁ LIS
ÉPÜLETEK ET TERV EZŐ VÁ LL A L AT, 1966
H ASZNÁ L ATBAV ÉTELI ENG.: 1968 |
Építész tervezők: KR Á M ER PÉTER ,
M ÁTHÉ ZSÓK A, SZIL ÁGY I Á R PÁ D, NAGY

62

Megrendelő:

Á DÁ M, GÖLLES FRUZSINA, I VÁ N NOÉMI,

M AGYA R TÁ NCMŰ V ÉSZETI EGY ETEM

OL Á H ZSOLT, HEISENBERGER ÉVA

Generáltervező: STU DIO IN-E X K FT.

| STU DIO IN-E X K FT. |
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A GEOMETRIA
ESZTÉTIKÁJA
B13 Építő m ű vé s z s t ú d ió i rod ája

Szöveg: KOVÁCS PÉTER | Építészet: BÉN Y EI IST VÁ N,
HOFFM A N N GYÖRGY, SZA BÓ Á DÁ M | B13 ÉPÍTŐMŰ V ÉSZ K FT. |
Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS

K EV ÉS SZER ENCSÉSEBB ESET LÉTEZIK A N NÁ L , MINT HOGY EGY ÉPÍTÉSZSTÚ DIÓ SAJÁT IRODÁJA EGYBEN A N NA K FILOZÓFI ÁJÁT, GONDOLKODÁSMÓDJÁT IS TÜ KRÖZI. A BÉN Y EI IST VÁ N NEV ÉV EL FÉMJELZETT B13 ÉPÍTŐMŰ V ÉSZ K FT. BU DA I, SZA MÓCA KÖZBEN TA L Á LH ATÓ ÉPÜLETE EN NEK A JELENSÉGNEK
A Z EGY IK LEGIGÉN Y ESEBB H A ZA I PÉLDÁJA .
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‹ Az épület közvetlen kapcsolatban áll a természettel.

A fogaskerekű vasút
sínpályái felől csupán a
szürke tetőszerkezet látható.

›

Bényei István neve nem csak a hazai építészetben
jól csengő brand. Épületei – főként családi házai –
jól tükrözik azt a látásmódot, amely alkotói munkáját jellemzi: ikonikus formaképzés, a minőségi
anyagok alkalmazása, és a viszonylag magas árkategória mögött végig ott „pulzál a házakban” a benne élés fontossága. Vagyis kifinomult épületei nem
múzeumok, amelyeket messziről csodálhatunk,
hanem valós életterek, amelyekben a megrendelői igények nem csorbítják a tervezői alapmagatartást. De hogyan tükröződik mindez annál az épületnél, amelyben a tervező és munkatársai dolgoznak?
A budai Szamóca köz kicsiny zsákutcájában járva némi emelkedő után tárul elénk az iroda épülete akkor, amikor már megpillantjuk a körötte
elterülő erdős részt. Minden bizonnyal a váratlanság lehet az odalátogató egyik legintenzívebb első
élménye. Az utca legutolsó és legmagasabban fekvő, viszonylag kis méretű, hosszanti telkén pillantjuk meg a hófehér fő- és záróhomlokzatú, nyeregtetős struktúrát. A hely nem hagyományok
nélküli, hiszen egy régi – és a szabályozástól eltérő, túlépített – nyomdaépület állt rajta korábban.

BÉLLETJELLEGŰ FŐÉS VÉGHOMLOKZAT

Bényei szemléletmódját jól tükrözi, hogy romjaiban is
szépnek tartotta az akkori architektúrát, és azt is meg
kívánta mutatni, hogy az építéshez nem kell feltétlenül mindent lerombolni. Ebből fakadóan megmaradt
a korábbi épület formai karaktere, ugyanakkor olyan
letisztult és minimalista újraértelmezése történt meg,
amely által a ház önmaga is logóvá vált: az építésziroda egyik legfontosabb kommunikációs „eszközévé”.
Az utcafrontról elénk tárul a hófehéren világító ötszögű homlokzat, egyfajta béllet, amely egy kisebb méretű, osztott üvegfelületre szűkül össze. A megoldás formai szempontból is bravúros, de Bényei munkáiban
nem öncélú esztétizálás jelenik meg, hanem sokkal
inkább a forma és funkció érzékeny párbeszéde. A külső homlokzat a fehér és a sötétszürke árnyalatok költői
harmóniájára épül, ugyanaz a letisztult, keleties minimalizmus érezhető rajta, amit Bényei több épületén
is megfigyelhetünk. Egy oldalajtón jutunk be az irodába, amely belsőépítészeti sajátosságaiban ugyanazt
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Ugyan mesterséges, de mégis
zöldfelület kapcsolja össze a
belső teret a kinti természeti
környezettel, a felület
egyúttal hangfogó is.

A letisztult karakter az enteriőrben
is folytatódik, így különösen erős
vizuális hangsúlyt képez a térben a
vörös színházi függönyszárny-pár.
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Örömmel segítünk eligazodni a választékban, kérdéseit itt várjuk:

Alapterület (nettó): 211,91 m 2
Fszt.: 162,40 m 2 | Tetőtér: 49,51 m 2
Tervezés éve: 2015-2016
Megvalósítás éve: 2016
Építészet, belsőépítészet: Bényei István,
Hoffmann György, Szabó Ádám
| B13 Építőművész Kft. |

a gondosságot, egymásra figyelést tükrözi, mint a ház szerkezete. A földszinti, egyterű irodai rész fehér színét csupán
a véghomlokzat és az ablaksorok felső párkányának nyersbeton struktúrái változtatják meg ‒ a véghomlokzat ablakán át egy kis hátsó kertre pillanthatunk. A zöldfelületekkel való kapcsolat alapvető, tisztán érezhető tervezői igény,
amely kikapcsolja, kiragadja a munkatársakat és a vendégeket egyaránt a munkás hétköznapokból. Részletekre odafigyelő magatartás jellemzi a belső tér kialakítását is, hiszen
a cél, hogy az irodában dolgozók élhető és odafigyelő, gondoskodó környezetben alkothassanak. Ez nemcsak a ház
intelligens energiafelhasználási rendszerének alkalmazásában érhető tetten, hanem a belső burkolatokban is, amelyek
kiváló hangfogó tulajdonságaiknak köszönhetően elősegítik
a közös térben való munkát anélkül, hogy egymást zavarnák
az ott tartózkodók. Egy színházi függöny segítségével pedig
leválasztható a hátsó rész egy nagyobb tárgyalónak ‒ szintén
a kiszűrődő hangok meggátolását célozza ezen megoldás.
A földszint tartalmaz még egy kisebb tárgyalóhelyiséget, illetve egy konyhát a dolgozók kényelmének érdekében, majd a bejárattal szemben indított csigalépcsőn

keresztül juthatunk fel Bényei saját irodaterébe. Az itteni
váró (előtér) és a csigalépcső falait szintén hangfogó, mesterséges zöld felület borítja, melynek célja a funkció mellett a természeteshez hasonló elem enteriőrbe való beemelése. A galériarész abszolút szinkronban van a földszinti
térrel, csak a legszükségesebb bútorokkal rendezték be
azért, hogy a tér és a tisztaság élménye töretlen legyen. A
valamivel több, mint 200 négyzetméter alapterületű épület nemcsak esztétikájában, hanem energetikai megoldásaiban is példaértékű, a levegő hőszivattyúrendszer, a passzív
árnyékolók nagyfokú környezettudatosságot tükröznek.
Végtelenül koherens és átgondolt szemléletmód bontakozik ki e falak között, olyan, amely a humánumból indul ki,
nem csupán annak igényeiből, hanem egyúttal az ember
környezeti felelősségéből is. Érezzük, ami olykor a mai kultúránkban szinte láthatatlanná válik, hogy az építészet
felelősség. Bényei pedig felvállalja, láthatóvá teszi e felelősséget, és értékrendet is közvetít ezáltal. A kicsiny irodaépület gondoskodó szemléletmódja áthatja a környezete esztétikáját, és valós emberi minőségeket teremt.
Ennél magasabb rendű cél kevéssé képzelhető el…

GYORS, PONTOS, TISZTA
Az információban gazdag, széles formátumú
dokumentáció gyakran a legjobb módszer
a bonyolult CAD-tervek és GIS-térképek bemutatására. A megfelelően választott eszközök
pontos és kiváló minőségű nyomatokat készítenek, miközben egyszerűen és biztonságosan
illeszthetők a munkafolyamatokba. A CAD és GIS
alkalmazásokhoz több, a felhasználói igényekhez alkalmazkodó berendezést kínál a Canon.
A választás alapja az ideális kihasználtság
és takarékos, környezetbarát működés.
A Canon Océ ColorWave 700 az Océ CrystalPoint technológiát
használja a nagysebességű nyomtatáshoz: Ez a technológia
magas hőmérsékletű, gél állapotú polimer festéket lő
a hordozóra, így a festék kiválóan tapad szabványos és speciális
nyomathordozókra, nincs száradási idő, és az eredmény vízhatlan.
Egyszerre akár hat különböző tekercses média is betölthető, így
a berendezésen anélkül végezhetnek eltérő feladatokat,
hogy közben a nyomathordozókat cserélgetni kellene.
A fájlok feldolgozását két merevlemez és nagy sebességű
processzorok teszik még gyorsabbá. A hordozó automatikus
érzékelése és a képkezelő egység automatikus karbantartása
javítja a nyomtatás minőségét és csökkenti a szervizigényt.
A rendszernek része a biztonságos felhőkapcsolat és
a beágyazott Windows 8 vezérlő is, így kiválóan illeszkedik vállalati
környezetekbe is, és több felhasználó kiszolgálása sem jelent
gondot. A sokoldalúság érdekében tovább bővíthető integrált
kimeneti opciókkal, online hajtogatóval amely biztosítja a felügyelet
nélküli munkavégzést, lerakókkal és beépített szkennerrel is.
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A Canon Océ PlotWave 550 kifejezetten nagy terhelésű
CAD-es környezetek számára készült, mint például az
építőipar, a gyártás vagy a nyomtatási szolgáltatók.
Jó minőségű fekete-fehér műszaki dokumentumokat állít
elő, melyek a helyszíni, vagy az építési területen is jól tűrik az
intenzív használatot. Ez a vízállóságnak és az új generációs
nyomtatási
eljárás
kiváló
minőségének
köszönhető.
A berendezés percenként 10 A1/D-méretű dokumentum
nyomtatását képes elvégezni. A hagyományos nyomtatókkal
összevetve ez a gép napi egy órát is megtakaríthat Önnek, és felére
csökkenti az energiaköltségeit, köszönhetően a bemelegedési
idő nélküli, alacsony ózon kibocsátású, energiatakarékos „Océ
radiant fusing” technológiának.

Minden termékünkkel elérhető, munkafolyamat
alkalmazások a hatékonyság fokozása érdekében:

segítő

• Océ Mobile WebTools: segítségével nyomtatásra küldheti
okostelefonjával vagy számítógépével a hálózaton vagy
felhőben lévő tervrajzait.
• Océ Publisher Select: a végleges dokumentációkat,
PDF fájlokból kötegelten egy mozdulattal leválogatva
a nyomtatósorba küldheti.
• POWERsync vezérlőegység: lehetővé teszi párhuzamosan
több nyomtatási, szkennelési vagy másolási feladat elvégzését.
• Océ
Image
Logic®
képjavító
eljárás:
ellensúlyozza
a végeredményben az eredeti dokumentumok gyűrődéseit,
hajtásait és felerősíti a halvány árnyalatokat.
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ÜVEGSZIMFÓNIA
A DUNA-PARTON

MINDIG ÖRÖM OLYA N ÉPÜLET M EGVA LÓSUL ÁSÁT
FOGA DNI, A M ELY K ÉPES EGYSÉGET A LKOT NI A KÖRN Y EZETÉV EL , ÉS NEM PEDIG U R A LNI K Í VÁ NJA A ZT,
FŐK ÉNT, H A A Z EGY A DOTT TERÜLETR E VONATKOZÓ, EGYSÉGES KONCEPCIÓ K ER ETEIN BELÜL R E A LIZÁ LÓDIK. A Z ER ICSSON Ú J M AGYA ROR SZÁGI SZÉKH Á ZÁ NA K ÉS KU TATÓI-FEJLESZTŐI KÖZPONTJÁ NA K
SIK ERÜLT EZ A TÖR EK V ÉS, HISZEN A Z Ú JON NA N
FELHÚZOTT CENTRUM NEM CSU PÁ N R ÉSZÉT K ÉPEZI A Z EGY ETEMI VÁ ROS IN NOVÁCIÓS ÉS TECHNIK A I NEGY ED SZÖV ETÉNEK, H A NEM FU NKCIÓJÁT
TEK INT V E IS M EGÁ LLJA A HELY ÉT.

Új köz pontba n a z Er ic s s on

Szöveg: SOMFA LVA I PATR ÍCI A
Építészet: SZER DA HELY I L ÁSZLÓ, PESTI JÓZSEF
|ASPECTUS A RCHITECT ZRT. |
Fotó: BU J NOVSZK Y TA M ÁS
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‹

Az épület tökéletesen
idomul a környezetébe,
a svéd designigényeket is
figyelembe véve.
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› A strukturált függönyfalak
mögött finoman sejlenek fel
a belső terek.
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A DUNÁRA NÉZŐ IRODAHÁZ SZINTE
BEVONZZA A TERMÉSZETET, ÉS SZABAD
TERET ENGED A FÉNYNEK

‹

A irodaház funkcionális és
emberléptékű épület látványát
kelti, továbbá mentes az öncélú
dekorációtól.
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› A belső terek esetén is
erősen hat a skandináv
designszemlélet hatása.

Közép-Kelet Európában elsőként Budapesten, az

bezárt területen emelték, figyelembe véve a pas�-

egyetemi városrészben jött létre egy olyan innová-

százs által meghatározott térfalak vonalát is.

ciós és technikai negyed, amely kiemelten az infor-

Az épület „otthonául” szolgáló Infopark térszerve-

matikai, telekommunikációs és szoftverfejlesz-

ződését elsősorban az egységes vizuális hatást kel-

téssel foglalkozó cégeknek nyújt ideális bázist.

tő irodaházak és a parkosított zöldterületek jel-

a WING Zrt. beruházásában létrejött új magyar-

lemzik. Az új tag, a skandináv designszemléletet

országi Ericsson-otthon és kutatás-fejleszté-

tükröző, hatemeletes és négy pinceszinttel meg-

si központ tökéletesen illeszkedik ebbe a keret-

épített Ericsson Ház eleganciája abban rejlik, hogy

be. Az Ericsson Házként ismert épület vezető

nem kívánja túlharsogni a jórészt már kialakult

építész tervezője Szerdahelyi László (Aspectus

környezetét, de hivalkodni sem akar a meglévő

Architect), akinek legutóbb egy szállodaépüle-

épületek között. Építészeti szempontból elsősorban

tét, az Ibis Styles Budapest Airport Hotelt szin-

erőteljes homogenitás jellemzi az épület egészét,

tén ez a magazin hozta le (OCTOGON 2018/1).

tömbformálását tekintve egy központi magból és

Az épületet a Rákóczi híd budai hídfője mentén fek-

a kapcsolódó négy szárnyépületből áll össze, utób-

vő, eddig még üresen álló, a Duna és a rakpart által

biak afféle sarokrizalitokként jelennek meg. Mivel
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›

A jól megválasztott
színes kiegészítők
remekül ellensúlyozzák
a letisztult, klasszikus
irodabelsőket idéző
enteriőröket.

AZ EGYÉBKÉNT STATIKUS MEGJELENÉSŰ
INFORMATIKAI KÖZPONT A FINOMAN
TÜKRÖZŐDŐ ÜVEGFALAKKAL
A MOZGALMASSÁG HATÁSÁT KELTI

enteriőrdesign szintén az egységes, letisztult,
homogén stílus jegyében jött létre. Mint megtudtam, a közös munkakapcsolat az Amerikai Építészek Szövetségén (AIA) keresztül formálódott,
volt ebben személyes és szakmai szál egyaránt.
Munkájuk során kulcsfontosságú szempont volt,
hogy a puritán vonalakat preferáló Ericsson-világot megfelelőképpen tudják „átültetni” a Dunapartra. Az emeletek arculatát és uralkodó színvilágát elsősorban a fehér, a különféle szürkék, és

a szárnyak alsó részét megnyitották, láthatóvá válik
a kupolaszerűen emelkedő központi tömb, amely
némi futurisztikusságot is csempész az összképbe: egy lebegő irodaház imitációját adja ezáltal.
A nagyarányú üveg használata mellett nem szabad
elmennünk, hiszen ez az anyag határozza meg az
épület karakterét, és egyúttal szépen reflektál a környezetére is. Amennyiben megengedett lírai gondolattal élni, a strukturált üvegablakok fényjátéka
összecseng a Duna hullámaival, a vízfelület tükrözésével mintegy „üvegszimfóniaként” feltűnve a parton. Az óriási méretű és nagy számban felhasznált üvegtáblák célja a világítótestek arányának
csökkentésére szolgál, így alkalmazásuk energiatakarékossági szempontok szerint is roppant ideális.

világoskékek adják meg, amelyeket néhol narancs,
vörös vagy királykék színű kiegészítőkkel, bútorokkal kontúroztak, a földszinten pedig egy játékos, kreatív közösségi helyiség kialakítása volt a cél.
a fényárban úszó ebédlő és a passzázsként is felfogható előcsarnok a nyitottságuknak köszönhetően sajátosan a kül- és beltéri helyiségek jellemzőit olvasztják magukba, és jó látni, hogy nagy
szerepet kaptak a vibráló, emberközpontú, nyitott és ergonometrikus terek. Az Ericsson igényeire szabott centrum függönyfalának köszönhetően a Duna-part épületeiben dolgozók számára
tökéletes panoráma nyílik a folyóra, beengedve ezzel az természetet, amely eleget tesz a természetközelséget pártoló svéd elképzeléseknek.

Ami a belsőépítészetet illeti, Demeter Nóra és
a Studios Architecture együttműködéséből születő
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NEW YORKER ÜVEGFALAK
Bruttó szintterületi mutató: 24.147 m
Tervezés éve (eng. terv): 2015

2

FÖLDESI IST VÁ N, GÁSPÁ R TIBOR ,
H Á ZI ZSUZSA N NA, K A RCAGI BA L Á ZS

Átadás éve: 2018
Belsőépítészet:
Generál tervező: ASPECTUS

A LE X A NDR A V ILLEGAS SA N NE ,

A RCHITECT ZRT.

NA DINE K H ATI

Építész vezető tervező:

(STU DIOS A RCHITECTU R E)

SZER DA HELY I L ÁSZLÓ

DEM ETER NÓR A, DL A,

Szerzőtárs: PESTI JÓZSEF

SZA BÓ ATTIL A, M AJORCSIK TÍM E A,

Építész munkatársak:

FISCHER GA BR I ELL A

BA LI DÓR A, BA RTUS A NDR ÁS,

| DEM ETER DESIGN STÚ DIÓ K FT. |

A szellősen kialakított földszinti
helyiségek remek interakciós
terekként szolgálnak az ott
dolgozók számára.

ÜVEGFALAK | MOBILFALAK
VÁLASZFALAK | AJTÓK
ÜVEGPADLÓK

A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft.
1138 Budapest, Váci út 168/F I Tel.: +36 1 270 9072 I Email: info@gmb.hu I www.deko.hu I www.dekouvegfalak.hu
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ERICSSON HÁZ

INNOVATÍV HOMLOKZATI MEGOLDÁSOK

Egy mélyépítő szemével
Az ALUKOL Homlokzattechnika Kft. több mint
25 éve foglalkozik homlokzatok tervezésével, gyártásával és kivitelezésével. Ez alatt az
idő alatt szerzett széleskörű tapasztalatának
köszönhetően a cég képes bármilyen különleges homlokzati elképzelést valóra váltani.
A közelmúltban megvalósult egyedi megoldások:
ERICSSON HÁZ, Magyar Tudósok körútja 10.,
Hőszigetelő üvegbe integrált árnyékoló, egyedi üvegtető.
NORDIC LIGHT OFFICES, Budapest, Váci út
96-98, LED-es északi fény jellegű fényjáték
WHITE HOUSE, Budapest, Váci út 47, Élesre
hajlított alumínium lemezburkolat
DUNA MEDICAL CENTER, Budapest, Lechner Ödön fasor, egyedi fejlesztésű egyesített
(dupla) ablak

Alukol Homlokzattechnika Kft.
2440 Százhalombatta, Csenterics u. 1.

Mikor az Ericsson Ház impozáns épülettömb-

felelnie. Az építési terület az egykori Duna-

egyedül a környező irodákban dolgozók szá-

jét csodáljuk, talán kevésbé gondolkodunk el

meder és Lágymányosi tó feltöltött helyére

mára okoztak némi izgalmat.

azon, hogy mi rejtőzhet a felszín alatt, mi tet-

esik, mindezek mellett a kettes metró alag-

Bár a HBM Kft. több, mint 23 éves fennállása alatt piacvezetőként számtalan ingat-

te lehetővé, hogy a létesítmény a számára

útjából kitermelt anyag is a területen került

gondosan kiválasztott helyen, biztonságosan

deponálásra. Az így kialakult egyedülálló

lanfejlesztési projektet tudhat maga mögött,

megvalósulhasson. Az ehhez nélkülözhetet-

talajkörnyezet, valamint a Duna közelsége –

az Ericsson Ház építése különleges, új szak-

len, ugyanakkor többnyire láthatatlan mun-

ezáltal egy esetlegesen előforduló árvízi hely-

mai kihívásokkal örvendeztetett meg minket.

kát végzik el a speciális mélyépítéssel fog-

zet kezelése – döntő paraméter volt a végle-

Büszkék vagyunk, hogy munkánkkal hozzá-

lalkozó cégek, jelen projekt esetében a HBM

ges műszaki megoldás kialakításában, melyet

járulhattunk, hogy a Wing Zrt. egy modern,

Kft., mely a világ egyik legnagyobb mélyala-

a Wing Zrt. képviselőivel szoros együttműkö-

innovatív környezetet teremtsen a kutatás-fej-

pozó vállalatának, a Soletanche Bachy cso-

désben, a lehetőségek és kockázatok gondos

lesztésben tevékenykedő hazai és nemzetközi

portnak a tagja.

elemzése során választottunk ki. Ennek ered-

szakemberek számára, és bízunk benne, hogy

ményeképpen a HBM Kft. a gépjárműparko-

az Ericsson dolgozói hosszú évekre örömteli

megvalósított projekt mélyalapozási munkáit

lóknak és kerékpártárolóknak otthont adó 4

és produktív otthonra lelnek biztos alapokon

Cégünk a több hónapig tartó intenzív, kiemel-

szintes mélygarázs kialakításához 3 sorban

álló új székházukban.
(Liskány Diána és Király Márta)

A nagy múltú Wing Zrt. fejlesztésében

kedő szakmai színvonalú tenderfolyamat ered-

ideiglenes talajhorgonyokkal, valamint acél-

ményeként nyerte el. A HBM Kft. a pályázati

cső dúcokkal megtámasztott résfalat, vala-

eljárás során mélyépítő fővállalkozóként komp-

mint optimalizált átmérőkkel CFA cölöpöket

lex szolgáltatással szállt versenybe. Felada-

tervezett és kivitelezett.

tunk az Ericsson Ház munkatérhatárolásának
és -alapozásának technológiai tervezése és
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A kivitelezési munkák átfutási ideje 7 hónap
volt, amely alatt televíziós ismertségre is sike-

kivitelezése volt, melynek részét képezte

rült szert tennünk a földmunkák során két

a munkagödörből történő több, mint 65 000

alkalommal előkerülő világháborús robba-

m3-nyi földkiemelés, valamit a közel 5 000 m2

nószerkezeteknek köszönhetően. A váratlan

alapterületű alaplemez megépítése is.

leletek azonban a szakemberek hatékony fel-

A munkatérhatárolási és -alapozási rend-

lépésének köszönhetően a kivitelezési folya-

szernek speciális kihívásoknak is meg kellett

matokra érdemi hatást nem gyakoroltak,

I

2441 Százhalombatta Pf.: 35.

I

Tel.: (+36-23) 359 600

I

Fax: (+36-23) 354 806

I

E-mail: alukol@alukol.hu I Web: www.alukol.hu

HBM Kft.
1133 Budapest, Árboc u. 6. (központi cím)
Tel.: (+36-1) 577 5000
E-mail: hbm@hbm.hu
Web: www.hbm.hu

ÉPÍTÉSZET – KÖRNYEZET – INNOVÁCIÓ
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BŐ K ÉT ÉV E , 2016 ELEJÉN V ETTE ÁT
A SK A NSK A M AGYA ROR SZÁG INGATL A N K FT. ÜGY V EZETŐ IGA ZGATÓI
POSZTJÁT M A RCIN Ł A PIŃSK I. A Z
ELTELT I DŐSZA K TA PASZTA L ATIRÓL
ÉS A CÉG H A ZA I TEV ÉK EN YSÉGEIRŐL
BÁ N DÁV I D K ÉR DEZTE ŐT.

Szöveg: BÁ N DÁV I D
Fotó (Nordic Light), látványtervek (Mill Park):
BUJNOVSZKY TAMÁS; ©SKANSKA

Inte r jú M a rc i n Ła pi ń sk i val

BUDAPEST TALÁLKOZIK
A SKANSKA
ÉRTÉKRENDJÉVEL
Bukarestben eltöltött évei után érkezett
Magyarországra. Vonzzák önt a különböző országok
kínálta kihívások?
2013-ban érkeztem Bukarestbe és a Skanska akkor
kezdett bele az első ottani projektjébe. Korábban csak
előkészítések zajlottak, így az én munkám volt ténylegesen elindítani az első építkezéseket. Számomra ez
személyes kihívás is volt, hiszen addigra már, a lengyelországi éveknek köszönhetően komoly szakmai
teljesítmény volt mögöttem és szerettem volna kipróbálni magamat egy új környezetben. a cég román irodájának beindítása pedig jó lehetőségnek bizonyult.
Mennyiben jelent más jellegű kihívást
a magyar részleg vezetése, hiszen a Skanska
már régóta jelen van a hazai piacon?
Természetesen más volt a helyzet, de annyiban hasonló, hogy akkor, 2016-ban, Magyarországonegy
épp nagy lendületet vett ingatlan-befektetési piacra kerültem. Nagyon élveztem ezt a szituációt, mert kifejezetten szeretem a kihívásokat.
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Miben látja a lengyel, román és a magyar piac
legfőbb különbségeit és hasonlóságait?
Ha a különbségeket nézzük elmondható, hogy
Bukarestben és Budapesten egyaránt elég nehéz
megfelelő új telkekhez jutni. Más, abszolút egyedi a helyzet Varsóban, ahol még ma is lehet
a városközponthoz közel nagy alapterületű telkeket találni. Budapesten szigorúbbak a szabályozások, például a magasságra vonatkozó
korlátozások is. Persze ha a piacot, a gazdaságot vagy a tőzsdét nézzük, Lengyelországban
több a lehetőség, de a bérlői igények, az irodaszükséglet mindenhol egyre nagyobb. a munkaerőhiány viszont mindhárom piacon komoly
gondot okoz, ezzel mindenhol meg kell küzdenünk. Ami a befektetőket illeti, Budapesthez képest Bukarestben még kisebb a lendület,
Varsóban pedig kifejezetten színes a befektetői paletta. Összességében azt mondhatom, hogy
a három piac lényegesen nem különbözik egymástól, és Budapest nagyjából középen van.

Miben tudja erősíteni egymást a különböző piacokon szerzett tapasztalat?
A vállalat filozófiája az, hogy minden tapasztalatot
megosztunk egymással. Így a régió mind a négy országában – a többiek mellett Csehországban –, minden projekt tanulságait megbeszéljük, hogy eredményesebbek lehessünk, ne kövessük el ugyanazokat
a hibákat. Azért is, hogy a Skanskának legyen egy
jól felismerhető minőségi terméke, amit az ügyfelek bárhol könnyen be tudnak azonosítani.
A hazai építőipar jelenleg nagymértékben függ
az Európai Uniós szubvencióktól. Sokan aggódnak, hogy ezek lejártával a lendület megtörik. Ön mennyire osztja az aggodalmakat?
Az uniós támogatások leginkább az építőipart, és
azon belül főleg a középületek létrehozását segítik.
Nekünk, fejlesztőknek inkább azt kell figyelnünk,
hogy mik a piaci igények, kinek, kiknek van szüksége új irodákra, milyen a befektetők pénzügyi likviditása, és hasonlók. Ha az ingatlanpiacot nézzük,
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megjelennek a skandináv hagyományok, és mindig keressük az új technológiákat, amelyekkel még
inkább törekedhetünk a fenntarthatóságra, még
„okosabb” házakat építhetünk. Mindennek a csúcsai pedig a termékeink: az épületeink, amiket szívesen használnak a benne dolgozók. Nemcsak az
anyaghasználatban, hanem a munkakörülmények
kialakításában is a magas minőségre törekszünk.
Beszéljünk akkor a termékekről, magukról az épületekről. A Skanska hazai zászlóshajója a Nordic
Light irodaház. Miben egyedi ez az épület?
Ez az első házunk, amelyre a fényekkel játszó homlokzatot tettünk (az irodaház építész tervezője a Mérték Stúdió, a Mérték Group tagja volt, a csoport ettől
az évtől a Paulinyi-Reith & Partners nevet viseli –
a szerk.). A légköri fény játékossága jelenik meg rajta, ami leginkább sötétedés után tűnik elő a különleges LED-világítással. Ezzel egyfajta többletet nyújtjuk,
bemutatunk valamit a skandináv hátterünkből. Ez
persze a látványos külső, hiszen belül is magas színvonalat nyújtunk. a Skanska számára szinte alapkövetelmény a LEED Gold fokozatú minősítés megszerzése, de ma már a WELL minősítésekre is törekszünk,
hiszen a fenntarthatóság mellett kiemelkedően fontos
az épületben dolgozók jó közérzete, egészsége. Mivel

„A SKANSKA
ALAPVETŐEN AZ
ÁLLANDÓSÁGRA
TÖREKSZIK”

jelenleg kifejezetten magasan áll a befektetési és építkezési kedv. Az, hogy ez elérte már a csúcspontját vagy
sem, nem tudjuk, de az biztos, hogy a folyamat előbb
vagy utóbb valamelyest lelassul. Egyes építtetők már
késleltetik néhány beruházásuk átadását, mert nem
találnak megfelelő kivitelezőt, vagy ha igen, akkor
túl magas áron. Persze nem mindegy a pénzügyi háttér sem, hogy mekkora a kamat, ugyanis egy ideig alacsony volt, de mostanában csendesen elkezdett felfelé

a bérlők számára is egyre fontosabb, hogy minőségi
munkaerőt találjanak, ezért nekik is kvalitatív munkahelyet, jó környezetet kell biztosítaniuk, ami vonzerőt jelenthet a munkatársak számára. Maguk az irodák egyrészt a dolgozók munkahelyi elégedettségének
érzését fokozzák, másrészt a jó, kimagasló irodai környezet ma már a fejvadászok szempontrendszerének alapvető, lényegi része is. Ez egy egészséges winwin helyzetet teremt, amiben mi jó minőségű tereket
kínálunk, a bérlők pedig tudják, miként kell azokat
úgy használni, hogy a munkatársak elégedettek legyenek, vagyis végeredményben jól működjön az üzlet.

„ A MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
KIALAKÍTÁSÁBAN IS
A MAGAS MINŐSÉGRE
TÖREKSZÜNK ”

Milyen projektek futnak jelenleg?
Mesélne például a Mill Park projektről?
Eddig alapvetően a Váci úti irodafolyosóra koncentráltunk, a Mill Park projekt az első, amikor már DélPesten, a IX. kerületben is építkezünk. A nyáron elkészülő Mill Park új bérlőkört kíván a kerületbe vonzani.
Ez egy igen nagy volumenű épület, így olyan cégek
érkeznek ide majd, akiknek nagy a térigényük, s máris gondolnak a fejlesztésekre. Olyan kényelmi szolgáltatásokat nyújtunk a házban és környezetében, mint
például a nagyméretű zöld udvar, amelyben elhelyezünk egy kültéri fitneszsarkot, valamint lesz
egy szabadtéri tárgyaló is. Átjárót építünk, hogy a
nagy forgalmú Soroksári úton biztonságos legyen
az átkelés, de plusz ezzel könnyen elérhetővé válik
majd a Duna-part is. Az új projektjeinkben, amen�nyiben van rá mód, nagyon szeretnénk minőségi szabad-tereket is létesíteni, mert erre manapság érezhetően nagy a dolgozói igény. Ahol lehet
BuBi-állomást is létesítünk az épületeink közvetlen közelében, valamint a zárt, privát kerékpártároló mellett zuhanyozót is biztosítunk a dolgozóknak. Úgy érzem ugyanis, hogy Budapest egyre
inkább kerékpáros város lesz, amit az épületeinkkel is segíteni kell. Budapest nyitott a zöld megoldásokra, és ez találkozik a Skanska értékrendjével is.

kúszni. Az is megeshet, hogy valami olyan krízishelyzet történik a világban, amelynek mindenre lesz kihatása és akkor ez a piacot is gyorsan eléri. Viszont ez
már egy annyira kiszámíthatatlan faktor, amivel egy
üzleti tervben nem tudunk kalkulálni. a jelenlegi tendencia azonban számunkra pozitív, úgy gondolom,
hogy Budapesten bővítési szakaszban vagyunk, és
tudunk bérlőket találni az épülő irodáinkba. Az elemzők szerint az idei év még jónak ígérkezik, a 2019-es
évben azonban lehet, hogy már érezhető lesz a lassulás. Ahogy említettem, két fő problémával kell megküzdenünk: a megvásárolandó új telkek felkutatásával, valamint az építőipar kapacitásainak a korlátaival.
Ez utóbbira természetesen hatással vannak az uniós támogatású beruházások. Ott is kapacitásproblémák vannak, amik szintén kihatnak a fejlesztők terveire: hiszen az uniós támogatású kivitelezések és
a piaci alapúak esetében is ugyanazon a piacon kell
megfelelő kivitelező szakembereket találnunk.
Mennyiben változtak meg a Skanska
Magyarország célkitűzései, elképzelései
az ön érkezése óta eltelt időben?
A Skanska alapvetően az állandóságra törekszik. Az
elmúlt 30 év magyarországi jelenléte során a cég elérte, egy olyan kép alakuljon ki róla, hogy jól és átláthatóan működik, korrekt a partnereivel szemben,
kiemelkedő figyelmet szentel a fenntarthatóságra, a zöld-szemléletű építkezésekre, s persze a minőségre. Hogy őszinte legyek, ezek voltak a legfőbb
célkitűzéseink, amiket elértünk. Munkáinkban
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Termékképviselet

Saját gyártás

Szaktanácsadás

Kivitelezés

Karbantartás

Fejlesztés

KERET NÉLKÜLI TOLÓAJTÓ
MEGOLDÁSOK

Automata tűzgátló függönyök és
füstkötény falak
(lásd a 132. oldalon)

Füstgátló üvegajtók és
portálok

Keret nélküli tűzgátló FR,
BR üvegfal rendszerek

Tűzgátló szekcionált kapu

Automata tűzgátló
üvegajtók

Tűzgátló üvegajtók és
portálok

Tűzgátló
ablakok,tetőablakok,
üvegfödémek

Egyedi zuhanykabinok:
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,
La Riva, Liszkay Pincészet
Tűzgátló felgördülő kapu

Coolfire Kft.

88

I

1097 Budapest, Illatos út 9.

Tűzgátló tolókapu oldalra
és függőlegesen nyíló

I

Tel.:+36-20-283-9404

I

Tűzgátló függyönyfal

Email: info@coolfire.hu

I

www.coolfire.hu

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

Tárolók, vitrinek:
Jurisics vár, Aquincum Múzeum,
Szántó Kovács János Múzeum
Üvegportálok:
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár
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alumínium

A TETŐ,
ERŐS MINT A BIKA!

TETŐFEDÉSI ÉS
HOMLOKZATBURKOLATI
RENDSZEREK
20%
ALUMÍNIUM

58%
ALUMÍNIUM

70
ÉV
MINŐSÉG

1946 óta

TERVEZZEN
ELŐRELÁTÁSSAL
ÉS PROFITÁLJON

! 100% ALUMÍNIUM
! 40 ÉV GARANCIA

WWW.PREFA.COM

JOSKO – álomlakás új távlatokkal
A Josko Ausztriában egyedüli gyártóként egy helyről kínál Önnek ablakokat, ajtókat,
teleüveg-rendszereket és természetes fapadlókat. Ezzel Ön arra a verhetetlen előnyre
tesz szert, hogy minden rendszer, anyag, szín és stílus harmonizál egymással. Egy
extra, amiért Ön most kevesebbet fizet. Minél több terméket társít, annál többet
takarít meg a JOSKO SMART RABATT segítségével!

JOSKO SZALON
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a
információ +36 30 430 8064
vagy +36 1 445 4600
e-mail: info@joskoszalon.hu

TETŐ & HOMLOKZAT
90

WWW.PREFA.COM

www.joskoszalon.hu
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Panovista® MAX

Lakberendezésben megkerülhetetlen.

Slidefix®
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MAXCity Lakberendezési Áruház I 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a., M1 / 14-es kijárat I Nyitva tartás: H.-Szo.:10.00-20.00, V.:10.00-19.00
www.maxcity.hu I +36 23 532 660 I office@maxcity.hu

www.archishade.hu/epitesz
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HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ
Értékmentés és értékteremtés a Pannon Porcelán műhelyeiben
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Egy-egy konkrét személyhez köthető művész-

nem kizárt, hogy valamiképpen a szakképzés

darabokból, kisszériás szettekből, ezen belül is

ügyét is előmozdítsák.

kely-struktúrát kiadó, a türkizkék különféle

főleg terítékekből egészen jól áll a hazai szi-

A termékpaletta igen széles: a hazai gyakor-

árnyalataiban pompázó fali csempék díszítet-

csodálhattunk egy falszakaszt, amit halpik-

likát design. Ugyanakkor a tradicionális por-

lattal szemben a terítékeken, egyedi díszmű-

tek, megrendelőjük egyedi elképzelése alapján

celángyáraink körül évtizedek óta lényegében

árun (padlóvázák, kaspók, dísztálak stb.) túl,

tervezték meg és gyártották le neki a szériát.

teljes csend van, amikor innovációról, fejlesz-

belsőépítészeti burkolatokat és épületkerá-

Porcelán étkészlettől az épületkerámiáig

tésről, évenként megújuló kollekciókról esik szó.

miákat egyaránt gyártanak. A tisztán kézmű-

Végül, de nem utolsó sorban, az épületkerámiát

Éppen ezért figyeltünk fel már korábban is, és

ves technikák – formázás, kézi festés – mellé

is magában foglaló kínálat, és a fent említett

még élénkebben az április közepén megren-

besorolnak technikai finomságok is, például a

megbízható professzionális háttér együttesen

dezett Construma 2018-on kiállító, Pannon

fémgőzöléssel előállított termékek is: így egy

a régi épületekkel dolgozó építészek, belső-

Porcelán Kft. tevékenységére, mert a hallot-

rokokó karakterű porcelánkiöntő (ilyet is lát-

építészek számára is jó hírt jelent: a Pannon

tak és a kiállításon látottak alapján kifejezet-

tunk a standjukon) felülete a tömegiparban jól

Porcelán technológiailag és szakmailag is fel-

ten úttörő szemléletű mindaz, amivel és aho-

ismert eljárással tökéletes, tartós, egyenletes

készült a műemléki felújításokra, hiszen mun-

gyan foglalkoznak.

színű és fényű fémes felületet kaphat.

katársaik lényegében bármilyen hiányos vagy

Misszió és innováció

Polgári értékek és 3D nyomtató

akár csak rajzokon, fotón fennmaradt épület-

Friss a cég, mégis komoly szakmai tapaszta-

A 20. század vége 21. század elejének nagy for-

kerámiát képesek újragyártani. (Molnár Szilvia)

lattal bír. Az ellentmondást azonnal felold-

radalma, a 3D-s nyomtatás a szilikátok világá-

Pannon Porcelán Kft.

juk, ha eláruljuk, hogy a dolgozók javarésze a

ban elsősorban a nagyiparban van jelen. Ezt

1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

Zsolnay Porcelánmanufaktúra egykori mun-

a ragyogó, de a kis- közepes vállalkozásokban

Mobil: (+36-30) 734 2000

katársa, ez pedig felbecsülhetetlen szakmai és

még alig alkalmazott technikai lehetőséget

emberi kvalitást, biztos alapot jelent egy fia-

ragadták meg a cég vezetői, amikor beszerez-

tal vállalkozás számára. Ez egyúttal misszió,

tek egy Ultimaker nyomtatót, így ezzel a tech-

a tradíció, tudás átmentése, egy olyan tudásé,

nológiával abszolút egyedi igények kiszolgá-

ami sajnos eltűnőben van manapság, hiszen

lása vált valóra. Akár egyedi méretű, mintájú

a szakmai utánpótlás, például a porcelánfes-

csempék készíthetőek a nyomtató segítségé-

tőknél nem megoldott, így a Pannon Porcelán

vel: egy méhsejt-mintás alakult a gépben éppen

Kft. vezetőségének hosszú távú tervei alapján

ottjártunkkor a Construmán. De szintén meg-

E-mail: info@pannonporcelan.com
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Szöveg: M Á RTONFF Y M ELINDA
Fotó: H A L ÁSZ JÁCINT

Hor váth Lóc z i Ju d it m u nk á i ról

MINT AZ ÉPÍTÉSZETBEN,
AZ Ő ALKOTÁSAINÁL IS FONTOS
SZEREPE VAN A SZERKEZETNEK
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Berta's Dress.
Akril, vászon, fa, MDF lap,
25x25x25 cm, 2017.

›

« Light Beam in the Corner.
Akril, vászon, fa, MDF lap,
45x30x29 cm, 2017.

ER EDETILEG TÁJÉPÍTÉSZK ÉNT VÉG-

Horváth Lóczi sokoldalú alkotó, munkái alapján nem

meg, ezután a keretekre feszíti rá a festővásznat.

ZETT, MELY HIVATÁS, MŰFAJ A M AI

lehet egyetlen műfajba sorolni, hiszen tervez, fest, for-

Horváth Lóczi a festészet és szobrászat határa-

NA PIG MEGHATÁROZÓ A LKOTÓELE-

mákat alkot, szobrászkodik, épít, különböző minősé-

in át-átjárva, a két területet sokszor összemosva

ME ÉLETÉNEK, K ÉPZŐMŰ VÉSZK ÉNT

gű textúrákat párosít, vagy talált tárgyakat használ fel

teremti meg egyedülálló vizuális nyelvezetét, amely-

SZÁ MOS TA PASZTA LATOT HASZNOSÍT

egy-egy munkájához, egyszóval a szó legtágabb értel-

nek fő hívószavai az építészetből is jól ismert eszkö-

EBBŐL , LEGYEN SZÓ TERVEZŐI SZEM-

mében vett képzőművész. Fantáziája nem ismer hatá-

zök: a geometria, dinamika, ritmus és fény-árnyék

LÉLETRŐL , A TER MÉSZET SZER ETETÉ-

rokat, éppúgy ahogy a technikai megvalósítás terén

hatások. A légies, áttört vászon konstrukcióknak

RŐL VAGY A K ÁR AZ ÉPÍTÉSZETI LÁTÁS-

sincsenek korlátok számára. Mint az építészetben, az

a neon színek használata ad még erőteljesebb plasz-

MÓDRÓL . A TÁJ ÉS AZ ÉPÍTÉSZET, MINT

ő alkotásainál is fontos szerepe van a szerkezetnek,

ticitást, amelyek árnyékként színezik meg az üre-

KIMER ÍTHETETLEN INSPIR ÁCIÓS FOR-

a statikának és a felhasznált anyagoknak. Az évek alatt

sen hagyott felületeket. A művész nemcsak

R ÁSOK KÜLÖN-KÜLÖN IS FONTOS SZE-

kialakult munkamódszere a rajzasztalnál és a számí-

a festmények felületén kísérletezik különböző izgal-

R EPET TÖLTENEK BE A MŰ VÉSZ ÉLETÉ-

tógép előtt ülve kezdődik vázlatok készítésével, majd

mas formák megalkotásával, hanem sokszor játszik

BEN: A TÁJ, A K ERT, A TER MÉSZET

háromdimenziós modellezéssel. Ha elkészült a pon-

az alkotások alapjául szolgáló vakkeretek alakza-

A HAR MÓNI A, KIK A PCSOLÓDÁS ÉS

tos paramétereket tartalmazó „műszaki” terv, jöhet

taival is, amelyek már önmagukban felkeltik

MEGN Y UGVÁS ESSZENCI Á LIS HOZZÁVA-

a megvalósítás folyamata: a térbeli kiterjedéssel ren-

a néző figyelmét. A képeken megjelenő geometri-

LÓI, A MÍG AZ ÉPÍTÉSZET AZ A LKOTÁS,

delkező festmények előre megtervezett hordozóit,

kus és néhol organikus formák keveredése, a trompe

A DESIGN, A KR EATIVITÁS TER EPE .

kereteit egy asztalosmester segítségével formálja

l’oeil (szemet becsapó) hatásokkal való játék,
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a Maslow műcsoport, amely a Maslow-piramis elmé-

mint a tömör, de mégis könnyed alakzatok mind-

let sajátos átfogalmazása, a művész én-rendszeré-

mind az építészeti formanyelvben is megtalálha-

nek és szubjektív szükségleteinek hierarchikus raj-

tó elemek. Az elsőre látszólag ellentétes impulzusok

zolata. Kifejező sorozat a Circles around me is, amely

Horváth Lóczi munkáiban nem ellentétei, hanem

az életünkben folyamatosan jelen lévő ciklikus cse-

mesteri kiegészítői egymásnak, a művész ösztönö-

lekvések, feladatok vissza-visszatérésére reflektál.

sen teremti meg az éles kontrasztok összhangját.

Az építészettel talán leginkább rokon műcsoport az

Az itt látható művek Horváth Lóczi legújabb (2017-

objektekből álló Precious Time, amelynek minden

2018-as) alkotásaiból nyújtanak válogatást, az össze-

darabja mögött egy személyes történet vagy élmény

állítás hátterében a művész számára fontos témák áll-

húzódik, egyfajta artisztikus naplóbejegyzés-soro-

nak. Az egy-egy problémakör köré csoportosított

zat a művész számára értékessé váló idő során szer-

sorozatok foglalkoznak az ember és idő viszonyá-

zett impresszióival. Legyen szó egy utazás során

nak frusztráló kérdésével, az anyaság kapcsán felme-

látott erős vizuális benyomásról, egy szép virágcso-

rülő feladatok nehézségeivel, vagy élmények, uta-

kor megörökítéséről, vagy akár az épített és a termé-

zások, benyomások emlékének megörökítésével.

szeti környezet kölcsönhatásának megfigyeléséről.

A két kisgyermekes édesanyaként dolgozó művész

A formavilágukban és kifejezésmódjukban össze-

számára maga az alkotás egyfajta önterápia is, ami-

tartozó darabok mintha egy mini város arcát rajzol-

kor kicsit minden elcsendesedik és lelassul körülöt-

nák meg, a művész én-városáét, benne saját vizuális

te. Nem véletlen a letisztult, geometrikus formavilág

emlékezetének természeti képződményekből és épí-

létrehozása sem, amely a tisztaság és rend utáni vágy

tészeti elemekből leképezett színeivel és formáival.

műveken keresztüli megnyilvánulása. Ilyen például

Horváth Lóczi művészete jó példa arra, hogy milyen

At the end of the Tunel.
Akril, vászon, fa, MDF lap,
52x15x15 cm, 2017.

›

a fehér, pasztell és neon színek alkalmazása, vala-

‹ Promenade in Nice.
Akril, vászon, fa, MDF lap,
38x45x30 cm, 2018.

EGYFAJTA ARTISZTIKUS
NAPLÓBEJEGYZÉS-SOROZAT
A MŰVÉSZ SZÁMÁRA

egyéni látásmódot teremt a rendszerelvű és strukturált
szemléletű, szinte mérnöki gondolkodás képzőművészetben való megmutatkozása. Az erőteljes hard-edge
és geometrikus absztrakt stílusirányzatú műveknek
különösen egyedi ízt adnak a különböző alakzatokban
megjelenő vakkeretek és hordozók, az építészet nyelvén megformázott konstrukciók. Izgalmas kontrasztot hoz létre a sokszor érzékeny témák mértani pontossággal, éles és határozott vonalakkal való kifejezése is,
amelynek merevségén a vidám színhasználat és az olykor fel-felbukkanó organikus gesztusok enyhítenek.
Running in the Paradise.
Akril, vászon, fa, MDF lap,
45x40x15 cm, 2017.

A művész a tájépítészetből kiindulva az elmúlt tíz
évben sajátosan egyedi formanyelvet teremtett,
amelyben minden őt ért inspirációt tudatosan és nyitottan használ fel, legyen szó a mesterétől, Konok
Tamástól tanultakról, vagy egyik példaképének,
Louis Nevelsonnak a hatásáról. A táj- és téralkotás felőli megközelítés, valamint a napi életből vett
ingerek összefonódása olyan komplex műtárgyakat eredményeznek, amelyek nemcsak vizuális hatásukkal érintik meg a nézőt, hanem gondolati síkon
is mélyreható élményt nyújtanak. Valahol itt kezdődik a képzőművészeti építészet. (Az illusztrációk mind a Precious Time sorozat darabjai)
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Határtalan
Design

A Budapesti Nyári Fesztivál és a Múzeumok
Éjszakája programjainak sorában, 2018. június 15 - augusztus 26. között lesz látható az Új
Budapest Galériában a 13. madeinhungary +
a 6. MeeD designválogatás. A régiós – magyar,
cseh, lengyel és szlovák – tervezők munkái
mellett első ízben szerepelnek német, olasz,
osztrák, román, svájci és szlovén alkotók által
jegyzett bútorok, lakástextilek, designtárgyak. Külön egységet alkotnak majd a vendég
országok és magyar ékszertervezők munkáit bemutató, valamint a müncheni Pinakothek
der Moderne után először Budapesten, az
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Studio S+M+L_XL – Metal and Jewel
által rendezett, izgalmas Új Konstelláció/New
Constellation című kiállítások. Támogatók:
International Visegrad Fund, NKA, CIG Pannónia Biztosítók, Akademie Schloss Solitude,
Prohelvetia. Részletek, kapcsolódó programok:
www.madeinhungary-meed.hu
Fotó: Ernest Wińczyk

Lapszabászat

Az ez évi SaloneSatellite Award első helyezetje
az olasz Stefano Carta Vasconcellos lett
a CucinaLeggera nevű szuperkönnyed rendszerű és összeállítású, rétegelt lemezből készült, elemes konyhabútorával, ami kb. 7 perc alatt összeállítható csavarok és ragasztóanyag nélkül. Digital
tailoring és hand made találkozása a konyhában.

Pilonok
az ég felé
Ünnep X
A bútorokat és kiegészítőket gyártó altreforme idén lett 10
éves. Jubileumát a cég különkiadással ünnepelte: az alapító,
művészeti vezető Valentina Fontana Castiglioni öt neves olasz
tervezőt/csoportot kért fel alkotásra. Antonio Aricò, Serena
Confalonieri, Marcantonio, Alessandro Zambelli és egy duó,
a Zanellato/Bortotto (Giorgia Zanellato + Daniele Bortotto),
avagy a felkértek alkották meg a Raw&Rainbow című limitált (10 darab/mű) sorozat darabjait. Mindenki két művet –
szobrokat, a legtöbb 30-60 cm magas – hozott létre alumíniumból (Raw), amik az új-pop szellemében, megidézve a most
igen divatos ’80-as éveket üde, szivárványszínű (Rainbow)
formákat öltöttek. E művek remek kiegészítői az altreforme
popos bútorsorozatainak, amik önálló enteriőrökként szintén szerepeltek a mostani Salone del Mobile di Milano
X Anniversary Altreforme Boutique című kiállításán.
Fotó: ©altreforme
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Április 20-án hirdették ki a Dél-Budát és
Csepelt összekötő új híd (munkacímen: új Dunahíd) nemzetközi tervpályázatának győztesét.
A pályázatra beérkezett 17 pályamű (12 külföldi
és 5 magyar konzorcium) közül a nyertes
a UNStudio és a Buro Happold Engineering
tervezőiroda alkotta konzorcium két pilonos,
part felé dőlő kábeles terve lett. A zsűri értékelése szerint a kétszer három forgalmi sávos,
villamosközlekedésre is alkalmas híd terve statikailag a legátgondoltabb, esztétikailag kedvező
kialakítású, elegáns, karcsú, harmonikus, és
városképileg a legkedvezőbb. A kapcsolódó
úthálózatról hivatalos tervek még nincsenek,
egészen pontos végdátum sincs, de várhatóan
(remények szerint) a 2020-as évtized második
felére lesz készen a híd.
Látványterv: UNStudio+Buro Happold Engineering
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LIGHT + BUILDING 2018

› RAY Moduláris falilámpa,
2016-ban Red Dot-díjas
(Inarchi Lighting). Skim.
Technikai lámpa
© ERCO GMBH

Tavaly egy épületvillamossági tervezőtől

rafináltan berendezett standok, enteriőrök

megoldásait láthatja itt, ami az építészet,

hallottam lesajnáló kritikát a Salone del Mobile

megvilágításán szemléltetik a világ lakáselektronikai

belsőépítészet, kivitelezés és az épületelekromosság,

világítástechnikai fókuszrendezvényéről, az

élvonalát, hanem olyan szakmai közönséget, 220

mérnöki innováció összefüggéseit érinti. Három nap

Eurolucéről. Véleménye szerint ennek a műfajnak

ezer látogatót szólít meg a 2700 kiállító cég, akik

alatt egy sem nem személytelen, sem nem elvont

- ami egyaránt érinti a világítástechnikát,

mindenféle körítés nélkül képesek értelmezni

világba kaptunk betekintést, ami jócskán engedett

részben az elektrotechnikát, illetve az épület- és

a vezérlés és fénykibocsátás minden innovációját,

a tervező szakma más területein járatosak számára

› TRIPOD a Front Design

lakásautomatizálást, egyetlen világrendezvényét

újdonságát. Nem a design játszik tehát főszerepet,

lehetőséget a rácsodálkozásra, lelkesedésre,

tervezésében, az ókori

kötelező felkeresni rendszeresen, ez pedig nem

nem a világítótest és fényének látványa, hanem

ismeretszerzésre. A múzeumi műtárgyak,

más, mint a frankfurti Light+Building szakkiállítás.

a fény maga. Sokkal összetettebb, árnyaltabb,

a boltok, bevásárlóközpontok vásárlótereinek

Idén a BD-Expo meghívására, mely cég a Messe

technicizáltabb világ ez, mint gondolnánk. Vezérlők,

megvilágítása, az éttermi, konyhai rendszerek,

Frankfurt hivatalos magyarországi képviselete,

prizmák, tükrök, intelligens rendszerek viszik

illetve a lakáselektronika, épületelekronika egyre

lapunknak is lehetősége nyílt felkeresni a design

a prímet, ahol a kezdő látogatót érhetik olyan

intelligensebb, egyre kifejlettebb megoldásai

világ legfényesebb szegletét. Tegyük hozzá, hogy

meglepetések, mint egy-egy oltárként installált

lenyűgöző tálalásba jutottak el az érdeklődőkhöz.

az Eurolucén szocializálódott sajtómunkásnak

kapcsolószekrény, vagy minden formatervezési díjat

Fenntarthatósági szempontból ez a világ egyik

távolról sincs könnyű dolga az első pillanatokban.

megnyerő ipari csatlakozó. Nem pusztán szlogen,

központi tudásterülete. Figyeljünk oda, min

Leginkább attól különleges a frankfurti seregszemle,

hogy az 55 országból érkező kiállítók, illetve a világ

dolgoznak, mit fejlesztenek az elektromosság és

hogy szemben Milánóval, itt valóban a világításé

177 országát képviselő szakmai látogatóközönség,

világítástechnika mérnökei egy takarékosabb,

a főszerep. Következésképpen nem bútorokkal

technikai értelemben, a jövő legfejlettebb

komfortosabb, okosabb bolygó érdekében.

görög tripuszok ihletésében
FONTANAARTE

›

Szöveg: M A RTINKÓ JÓZSEF

SILENT FIELD

A holdkráterek inspirálta
függeszték, különféle polimerekből készült, akusztikai panel is.
Tervező: Carlotta de Bevilacqua

›

ARTEMIDE

FAREL. Hőformázott,

szövetborítású, hangelnyelő funkciójú függeszték.
Tervező:Diego Sferrazza
LUCEPLAN

‹ HQL LED-es fényforrások utcai (köztéri)
alkalmazásokhoz
LEDVANCE

‹ SNOOKER.
Egyedi fényigények alapján
szabályozható függeszték
PROLICHT

AMPHIBIA. Nedvességálló,
indusztriális világítótest,
IP66-védelemmel
ZUMTOBEL
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O-SOROZAT. Kültéri LED-es fényforrás
az Alejandro Aravena alapította-vezette Elemental építésziroda tervei alapján
ARTEMIDE

INFRA-STRUCTURE
Alumíniumszerkezetbe integrált, modu-

GRAVITY CL függeszték.

DUNA OVAL

láris világítási rendszer,FLOS Smart

Vezeték nélküli, nagyteljesítményű

Szoborszerű, polírozott

Control® vezérléssel szabályozható.

akkumulátorral felszerelt

terméskő függeszték

Tervező: Vincent Van Duysen

NIMBUS GROUP

INARCHI LIGHTING

› DUNA SPHERE
Polírozott függeszték,
carrarai márványból
INARCHI LIGHTING

» TRIM. Kültéri lámpacsaTRINOS ipari jellegű LEDes sorozat, P65 védelemmel
ZUMTOBEL
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lád. 2017-ben Red Dot-díjas,
2017-ben és ’18-ban
iF Design-díjas SIMES
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› QUINTESSENCE
Technikai lámpa

› A magyar PONTLIGHT standja

© ERCO GMBH

a kiállításon

» SITO
Kültéri lámpa, fali
Tervező: Axel Meise

›

Technikai lámpaújdonság

›

OCCHIO

a SIMESTŐL

TRINOS ipari jellegű

LED-es sorozat, P65védelemmel ZUMTOBEL

› SPOT Q FOUR
Irányított, káprázás-mentes
fényt biztosító technikai lámpa
NIMBUS GROUP

GHOST

GIRA SYSTEM 3000

lépcsőbe épített világítás.

kezelőpanel, időzítő, árnyékolóhoz,

Tervező: Marc Sadler

függönyrendszerekhez.

SIMES

PALCO INOUT Intelligens vezérlésű
lámpatest
iGUZZINI

›

TRUEFORCE

LED-es sorozat a HID-technológiájú
fényforrások kiváltásához PHILIPS

‹ ENET SMART HOME
Intelligens hálózat. Radiátorok
és padlófűtés szabályozása akár
okostelefonról GIRA
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GAZDAG
ÁRNYALATOK
MINIMÁL
KERETBEN
V ill a Péc s et t
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A M EDITER R Á N JELLEGŰ, GA ZDAG MÚLTÚ
PÉCS PA NOR Á M ÁS, M ECSEKOLDA L NEV Ű VÁ ROSR ÉSZÉN TÖBB ÉRTÉK ES ÉS ÉRTÉK ELHETŐ L A KÓÉPÜLET Á LL , KÖZTÜ K A Z A L Á BBI A K BA N BEMUTATOTT SZA BÁ LY TA L A N A L A PR AJZÚ (PINCE +
FSZT. + EM ELET), NAGY JÁ BÓL 400 NÉGYZETM ÉTER ÖSSZTERÜLETŰ V ILL A .

Látszóbeton, betonhatású burkolólapok, nagy

Ezek a téri szegmentálások finom enteriőr-rész-

üvegfelületek határozzák meg ennek a ház-

letek megkomponálásának a lehetőségét adták

nak a minimalista karakterét. Három-négy éven

a belsőépítészek kezébe, de Sütő Katának és Sütő

át tartó kivitelezése alatt jelentősebb áttervezé-

Lászlónak arra is ügyelniük kellett, hogy éppen

seket is kértek a tulajdonosok, elsősorban mert

a változatosság (nyilván a sok funkció a földszin-

bővült a család: ikerpárjuk született, így aztán

ten, a népes család sokféle igénye) okán keres-

a tervezettnél több gyerekszobára lett szükség.

sék azokat a megoldásokat is, amik összefogják

Ebben a feszes építészeti keretben az enteriő-

a teljes belsőépítészetet. Ezt elsősorban minősé-

rök sokrétűbb, organikusabb formákkal „meg-

gi anyagokkal, anyagpárosításokkal érték el.

festett” képeket mutatnak. Középfolyosós rend-

Kapcsolatot teremtenek a burkolatok: a padlót

szerre szervezettek a ház belső terei, ugyanakkor

egységesen natúrszínű, hézagmentes mészkőlapok

ez a szisztéma a földszinten nem igazán hangsú-

borítják, ez alól kivételek a wellness, az emeleti

lyos, látványos, mivel a déli oldalon, ahol a nap-

gyerekhálók és a közlekedők, ezek faburkolatosak.

|SÜ TŐ INTER IOR A RCHITECTS |

palit és az étkezőt helyezték el, feltárul a tér: az

A falakra, tagozatokra hasonlóan nemes anya-

Fotó: DA N Y I BA L Á ZS

étkező a liftes lépcsőház irányába, a nappali

gok kerültek: a tagozatokon bútorlapra ragasz-

a konyhára nyitott. Ráadásul az étkező mennye-

tott bőrborítás látható, tapintható, a beépített

zete az emelet felé átriumszerűen is megnyílik.

bútorok korpusza, helyenként a bútorajtók, egyes

Szöveg: MOLNÁ R SZILV I A
Belsőépítészet: SÜ TŐ K ATA, SÜ TŐ L ÁSZLÓ
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Egyes berendezési darabok
különösen vonzzák a tekintetet,
a nappaliban ilyen az Antonio
Citterio tervezte Mart (B&B Italia)
tejeskávészínű, bőrrel, hőformázott
technológiával bevont fotelpár. De
említhetjük még a lakkozott rétegelt
lemez Cernobbio lerakó-asztalt
(Gordon Guillaumier design/
Minotti).

A FALAKRA, TAGOZATOKRA IS NEMES
ANYAGOK KERÜLTEK

« A dupla légterű étkező, a kép
háttérben a bejárat és az előtér.
A teret a Wallpaper* Design Award
2018 győztes, Barlas Baylar
tervezte, tengeri élőlényre emlékeztető formájú, nikkel abroncsból és
láncokból felépülő Wave csillár
koronázza meg.
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Az emeleti szobákat összekötő
folyosó, utunkat elefántok kísérik:
Aqua elephas (Wall&decó)
Tapéta, tervező: Tal Waldman
(Talva Design).

Az egyik gyerekszoba az emeleten,
szellemes ötlet, hogy a tapéta nem
a falakra, hanem a mennyezetre
került. A lenti kép a folyosóról nyíló
fürdő a gyerekeknek.

KORTALAN,
ESSZENCIÁLIS
BERENDEZÉSI
TÁRGYAK

szakaszokon a falborítás szintén faburkolatosak.
Hogy a kő, bőr, fa textúrája szépen érvényesüljön,
a burkolat nélküli felületeket fehér színben tartották meg. Ez a formálás a ház teljes egészén végigkövethető, még a pinceszinten is, ami lakható, egy jól
felszerelt, kb. 25 m 2-es apartmant rejt, külön bejárattal, ablakkal. De az alapból marginális pincetéri rész, a garázs is lényegében ugyanazokkal a nívós
anyagokkal lett „felöltöztetve”, mint a ház lakóterei.
Hálókat és több fürdőt is az emeleten alakítottak
ki. A korábbi szinteken használt főbb matériák, burkolattípusok a „kevesebb több” szemléletű bútorozás itt is megfigyelhető. Ám a gyerekek helyiségei
felé már a folyosófal ceruzafirkálásra emlékeztető,
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nagymintás (egymásba kapaszkodó elefántok) tapé-

darabok, praktikusak és kényelmesek, mind-

tája jelzi: ez bizony a legkisebbek birodalma, élén-

eközben határozott önértékkel is bírnak, vonzzák

kebb színekkel, teljesen egyéni bútorozással, és

a tekintetet. Tartós, a belsőépítészettel a méretben,

Volumen: kb. 400 m 2

remek ötletekkel: például a tapéta a gyerekszobák-

színben harmonizáló bútorokat, lámpákat válo-

Belsőépítészet: SÜ TŐ K ATA,

ban nem a falra, hanem a mennyezetre került.

gattak össze ennél a projektnél is, ráadásul ezek

SÜ TŐ L ÁSZLÓ | SÜ TŐ INTER IOR

Sütő Kata és Sütő László tervezéseinél jellemző,

nem valamiféle itt-és-most trendet, divatot követ-

A RCHITECTS |

hogy a bútoroknak és design lámpáknak a funkci-

nek, hanem kortalanok, esszenciális darabok,

Építészet: CSATA I L ÁSZLÓ,

ón kívül erős dekoratív szerepük is van: minőségi

amik évtizedek múlva is aktuálisak maradnak.

KOLLER JÓZSEF

A GARÁZS IS A NÍVÓS ANYAGOKKAL
LETT „FELÖLTÖZTETVE”, ÉPP, MINT
A HÁZ LAKÓTEREI
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Az emberközpontúság
105 pontja

Szöveg: FARKAS NOÉMI | Fotó: EUROPA DESIGN (portré) , BUJNOVSZKY TAMÁS

Showhouse, villa, többfunkciós közösségi tér, vagy egyszerűen csak
„beautiful place”. A látogatók ezekkel a nevekkel illetik általában az
Europa Design új központját, de irodaháznak a legritkább esetben hívják.
Feuertag Ottó alapító, cégvezető és Mauricio Flores építész azt vallják,
hogy egy vállalat hatékonyságához a munkatársak egészséges és komfortos
munkakörnyezetén keresztül vezet az út. Ebben a szellemiségben, egy
régi lelakott villából közösen álmodtak meg egy olyan emberközpontú
munkahelyet, amely azóta sorra zsebeli be a nemzetközi elismeréseket.

Interjú Feuertag Ottóval
és Mauricio Floresszel
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Hogyan indult a kettejük együttműködése?
MF: Ottóval nagyon régről ismerjük
egymást, ugyanis egy általános iskolába
jártunk. Mindig figyelemmel követtük
a másik szakmai karrierjének alakulását.
Már az épület megvásárlása előtt kikérte
a véleményemet, én pedig támogattam
az ötletet. Aztán hosszas beszélgetéseket
folytattunk arról, mitől lehetne az új
iroda jobb, mint az előző, és a nagyobb
alapterületen kívül mivel tudnánk még
többet adni az itt dolgozó munkatársaknak.
Így alakítottuk ki végül a fő koncepciót,
amiből aztán következtek a technikai és
esztétikai megoldások. Nagyon sok építész

úgy dolgozik, hogy csak a munka elején,
néhányszor megy ki a terepre, mielőtt
nekilátna a tervezésnek. Én hónapokig
naponta-kétnaponta itt voltam a helyszínen,
mert ez a projekt nagyon összetett folyamat
volt, mindig történt valami nem várt
esemény. A kollégák részéről is rengeteg
türelemre volt szükség az építkezés és
a költözés alatt, de nagyon hősiesek voltak.
Mivel testközelből követhették végig
a folyamatokat, nagyon sokat tanulhattak
arról, hogy zajlik egy ekkora projekt. Úgy
gondolom, ezért fokozottabban érzik,
hogy mekkora ajándékot kaptak egy ilyen
munkakörnyezettel.
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‹ A 20 század első
felében épült villa az
átalakítás után.

‹

Kollaborációs
tér a földszinten.

a fizikai környezetet és az embereket
támogató folyamatokat is vizsgálják
a szakma legkiválóbb auditorai, kutatói
és tanácsadói. Mindehhez egy új típusú
menedzsmenttámogatás és hozzáállás is
szükséges, amelyet mi igyekszünk biztosítani
a munkatársaink számára. Ennek részét
képezi például a távmunka és a home
office támogatása, a rugalmas munkaidő
és a munkavégzés helyének szabad
megválasztása az épületen belül is.
Úgy tudom, emellett pályáztak egy
szintén nagy presztízsű minősítésre
Magyarországon elsőként.
FO: Valóban, a díjaknál talán még
izgalmasabb lépés az életünkben egy
minősítési standard, ez a WELL Building
Institute Gold certification elnyerése és
fenntartása. A WELL certification egy
Amerikából indult minősítési rendszer. Ilyen
minősítéssel mindössze öt cég rendelkezik
egész Kelet-Európában. Magyarországon
mi vagyunk az első cég, amely ezt a négy
hónapig tartó minősítési folyamatot
elindította egy elkészült projektre. A WELL
Building minősítés mind az építészeti, mind
a belsőépítészeti, mind a berendezési és

Mi volt a koncepció lényege?
MF: Rájöttük, hogy a kulcskérdés
a kollégák közötti kommunikáció
megkönnyítése. Az Europa Design
régi irodájában azt éreztem, hogy
a térrendezés miatt erre nincs annyira jó
lehetőség. A feladat tehát az volt, hogy −
amellett, hogy létrehozzunk egy impozáns
showroomot − egy minden irányban
átlátható irodatér alakuljon ki. Szerettük
volna, hogy az emberek érezzék, vannak
kollégáik, akikkel csapatban dolgozhatnak,
de mindenkinek legyen lehetősége az
elvonulásra is. Érdekes, hogy amikor a régi
irodába ellátogattam, sosem láttam ennyi
embert egyszerre, pedig ugyanennyien
dolgoztak a cégnél. Most viszont amint
belépek, azonnal érzem, hogy milyen
sok kreatív energia összpontosul a közös
munkában. Számos találkozási pontot
alakítottunk ki, ami a dolgozók szociális
szükségleteit is kielégíti, de egyben
a szakmai kollaborációs folyamatokat
is segíti. A koncepció másik eleme az
volt, hogyan kovácsolhatunk előnyt
a természet közelségéből. Itt az ember
ember maradhat: zöld környezetben van,
szemlélheti a kinti időjárást, a napszakok
változását. Itt minden a munkatársak
kényelmét és inspirációját szolgálja, de
ugyanilyen fontos, hogy a látogató is jól
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„A KOLLÉGÁK
KÖZÖTTI
KOMMUNIKÁCIÓ
MEGKÖNNYÍTÉSE”
érezze magát. Még az is tudatos tervezés
és kísérletezés eredménye, hogy mit lát az
épületből, aki az utcáról érkezik.
Ez a fajta emberközpontúság mennyire
jellemző általában az irodatervezésben?
FO: A válság után történt egy fordulat
a nemzetközi munkaerőpiacon, amikor az
emberi erőforrás felértékelődött a cégek
számára. Olyan tereket kezdtek tervezni,
amelyek inspirálják, és arra késztetik
a dolgozókat, hogy kommunikáljanak
egymással, aktívabb szociális életük
legyen a munkahelyen is. Rájöttek, hogy
egy irodában, de egy városban is olyan
csatlakozási pontokat és tereket kell
kialakítani, ahol a jelenlévők ösztönszerűen
találkoznak, leülnek egymással. Az
emberközpontú enteriőrtervezést és
cégszervezést, mint céges értéket, mint

mind a humán támogatás rendszerének az
összefoglaló, és ezt mérő rendszere, melyet
az irodánk egy többlépcsős procedúra után
kaphatja meg. A folyamat felmérésből,
tanácsadásból, fejlesztésből, majd pedig
ellenőrzésből és fenntartásból áll. Az
előnevezésünket már elfogadták, és már
kezdjük összerakni a dokumentációt is, hogy
minden szempontnak megfeleljünk −, és
már várjuk az ellenőrző méréseket.
Milyen szempontokat vesznek figyelembe
a minősítés során?
FO: A minősítés egyik része az épületet
a korszerűsége alapján, tehát gépészeti
és építészeti szempontból vizsgálja,
tulajdonképpen a BREEAM vagy LEED
minősítő rendszerekhez hasonlóan. De az
egész rendszer lényege a belsőépítészeti,
berendezési és a humán fókuszú használati
érték. A vizsgálat során 105 pontnak kell
megfelelni, amelyben már egészen magas
színvonalú szolgáltatásokat is elvárnak
a nevezőktől. Fontos a levegőminőség,
a vízminőség, a gépészet, a világítás,
az árnyékolás, az étkezési kultúra,
az ergonómiai komfort, az akusztika,
a belső folyamatok, a belső fitnesz

márkaépítést nagyon jól összefoglaló
kifejezés az employer branding,
amely folyamatos, tudatos fejlesztés,
belső kommunikáció és összehangolt
PR-tevékenységként van hatással
a munkaerőpiacra. Itthon mindezt most
kezdik el direkt építeni a vállalatok.
Az Europa Design viszont úttörő ezen
a téren, hisz a közelmúltban több díjat is
kiérdemelt az irodájuk.
FO: A díjak, amiket nyertünk, magát
a munkahelyet, valamint a munkahely és
az emberi és céges folyamatok közötti
kapcsolatot tanulmányozták értékelték
és díjazták. Ezek a díjak különböző
mértékben és arányban vizsgálják ezt
az egész területet. A Magyarország
legkiválóbb vállalata díjat az Investors
in People Awards-on jellemzően
munkahelyteremtésért és munkahely
berendezéséért kaptuk. Másik nagy
büszkeségünk, hogy az European Business
Awardon a magyar cégek közül mi
kerültünk ki győztesen Workplace and
People Development kategóriában. A díjra
Európából 33 ezer, Magyarországról 2200
cég pályázott. Május 22-én, a varsói európai
döntőn 23 országgal fogunk megküzdeni
az európai fődíjért (az interjú április végén
készült – A szerk.). Ezen a versenyen már
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gépészeti rendszerekhez olyan szigorú
tisztítási protokollokat kell tervezni,
hogy folyamatosan dokumentálható és
lejelenthető legyen az, hogy háromhavonta

Otthonosak, családiasak a legprivátibb
helyiségek is.

›

támogatása is. Az épületen belül
valódi, 40 százalékos páratartalom
a kötelező, és ezt folyamatosan mérnünk
is kell. A levegő beáramlását biztosító

Felérkezés, és útban
az emeleten elhelyezkedő irodák terei felé.
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Médium és üzenete
Szöveg: MOLNÁR SZILVIA

A 2007 óta létező European Business
Awards a legkülönfélébb szektorok
meghatározó, innovatív európai cégeinek
komoly versenye. Egy díjazott cég
életében mérföldkő ez az elismerés,
és képletesen „belépő” egy illusztris,
globális, újító társaságba. Lapzártánk
idején még nem tudjuk, ki az ún. Nemzeti
Bajnok, de az elődöntők Nemzeti
Győzteseinek 11 magyar nyertese közül
az Év Munkáltatója-díj kategóriában az
Europa Design lett az első.
Több évtized munkáját ismerte el a zsűri
ezzel a pálmával.

„A SZAKMAI KOLLABORÁCIÓS
FOLYAMATOKAT IS SEGÍTI”
elvégezzük a csövek tisztítását. A világítási
képeknek az adott napciklusnak megfelelően kell
változniuk, de szempont az optimális árnyékolás,
hangelnyelés és hangszigetelés is. Folyamatosan
mérnünk és kommunikálnunk kell a munkatársak
felé az épületbe bekerülő mérgező anyagokat
és az épületen kívülieket is, ennek a már
jelenleg is elhelyezett 17 darab digitális kijelző
alkalmazásával tesszük eleget. Egyébként ebben
az épületben a hideg és meleg energiát – hűtésfűtést és a meleg vizet – kizárólag árammal
működő hőszivattyús rendszer állítja elő, vagyis
gázellátás itt nincs, így aztán szén-dioxidkibocsátás sincs. Még az is a minősítés részét
képezi, hogy a dolgozókhoz mennyire közel van
vízvételi lehetőség, és felszólítjuk-e őket, hogy
elegendő folyadékot igyanak. Szempont még az
inspiráló design, a természeti kapcsolatok, a belső
növényfalak, kertkapcsolatok, illetve az irodai
kertészkedési lehetőség is. Mi ezekben igyekszünk
élen járni, hisz amellett, hogy a ház csodálatos
zöld környezetben helyezkedik el, van egy közösen
ápolt fűszerkertünk is a dolgozók számára.
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Mit jelentenek az ön számára az elmúlt időszak
elismerései?
FO: Az Employer Branding és az év munkahelye
díjak azt tükrözik, amiben már 25 éve hiszek, hogy
a tér és a humánerőforrás összekapcsolódnak,
egymásra hatnak, egymást támogatják.
Mindennek a tudományos alátámasztását pedig
a WELL certification minősítés jelenti. Remélem,
követendő példát jelentünk abban, hogy érdemes
az emberek munkahelyi jóllétébe erőforrásokat
fektetni. Szeretnénk a jövőben innovatív
bútorainkkal és magas technológiai anyagainkkal
segíteni más cégek employer branding
fejlesztését. Létrehoztunk egy olyan weboldalt,
ahol folyamatosan tájékoztatjuk a partnereket és
cégeket, akik szeretnének ebben a folyamatban
részt venni, illetve az olyan gyártókat, és
tanácsadókat, akiknek WELL certification
kompatibilis minősítései vannak. Mindezt azért,
hogy ez egy, a kimagaslóan teljesítő cégek
közössége legyen.

Bologna sűrű szövetű, régi városrészében,
a Via Altabella sétálóutca 23-as szám alatti
épületében, a földszinten működik 1961 óta a Gavina
bemutatóterme és a cég irodája. Az emeleti szintek
a jellegzetes, 19 századi spalettás, fagylaltszínű
frontot mutatják. a modern építészet – és persze
a design – szerelmeseinek azonban a zártsorú
beépítésben ez a rövid, mindössze pár méternyi
földszinti szakasz is elég, hogy elidőzzenek a város
háború utáni építészetének ikonikus darabja előtt.
a darab ez esetben akár szó szerint is érthető, lévén
a régmúltba egyetlen harapás is elegendő volt,
hogy feledhetetlen, egyúttal mégis a környezetéhez
illeszkedő végeredmény szülessék. Dino Gavina
felkérésére Carlo Scarpa érdes és simított
szakaszokkal váltakozó puritán betonhomlokzatot
tervezett, melyet két, körformákból szerkesztett
kirakatmegnyitás, a lécezett porta, és homlokzati
elemként megjelenő céglogó tagolt csupán.
Ez a betonszűkszavúság a belsőépítészetben is
folytatódik, remek keret adva a Gavina terméknek.
a Gavina-Scarpa kooperáció a későbbiekben
tárgytervezésekkel is folytatódott, avagy ez
a kicsiny bemutatóterem egy új korszak nyitánya
volt úgy a bemutatótermek, galériák építészetébenbelsőépítészetében, mint két remek ember
együttműködésében. Egy bemutatóterem tehát
nem feltétlenül rövid távú, aktuális trendekre
szabott megoldásokat mutathat, persze nyilván
kellő távolság, idő kell, hogy kiderüljön efemer vagy
ellenkezőleg, korszakos az, amit látunk. Ugyanakkor
előjelei vannak ennek is, annak is.
Amikor úgy a kétezres évek második felében egy
Europa Design által szervezett szakmai délutánon
jártam, és a cégvezető, Feuertag Ottó előadását,
pontos érvelését hallgattam meg arról, hogy
a magas műszaki és design tartalmú irodabútor

vásárlása miért fontos és miért hosszú távú
befektetés, és nem csupán anyagi értelemben,
akkor nyilvánvaló volt, hogy cége nem pusztán egy
jó bevétellel kecsegtető rést talált az irodabútorok
piacán. Tartós menetelés ez, meggyőzés,
professzionális érvelés, tapasztalatszerzés,
presztízsépítés, a minőség melletti kiállás az év
365 napján. És az érvek között azon a bizonyos
előadáson, vagyis jó 10 éve már elhangzott, hogy
egy kvalitatív irodabútor a cégépítésben a humán
faktor része is. a branding mellett a munkaérő
megszerzésében, megtartásában is fontos szerepe
van akár egyetlen bútordarabnak, és persze
különösen egy komplett irodai miliőnek. Akkoriban
ezek az érvek még nem játszottak kiemelt szerepet
a cégek életében, az idő, az élet viszont igazolta az
előadáson elhangzottakat.
A bizonyos tartós menetelés egyúttal
tudatos építkezés is volt az Europa Design
saját cégtörténetében – mint utóbb kiderült,
a valóságban, azaz fizikailag is. a Törökvész úton
álló, Mauricio Flores építésszel együttműködésben
felújított, és az irodai igényekre átalakított,
20. század eleji ház építészeti szempontból az
értékőrzés, értékmentés remek példája, ami
a legkorszerűbb technológiákkal felszerelt. Ha
a külső felől közelítünk már az alapján is megérthető
a szándék: a cég és a dolgozók
közötti összhang megteremtése,
avagy egy otthonos, egyúttal
mégis professzionális munkahely
létrehozása. Ehhez remek
alapot kínál egy klasszikus
formájú, emberi, „családi”
léptékű villaépület, körötte
(részben a dolgozók által
közösen) gondozott kerttel,
bent olyan, természetes
fény járta térkialakítással,
ami a kapcsolatteremtést,
a találkozásokat, az
együttdolgozást indukálja. No
és mindezek hátterében ott
„ketyeg” a technológia: az optimális légcsere,
a folyamatosan állandó, egészséges értéken
tartott páratartalom, a megfelelő hangelnyelés,
hangszigetelés, mesterséges világítás; a külvilágból
bekerülő káros anyagok állandó mérése, szűrése, az
állapotok dokumentálása stb., stb. Öncélúságnak itt
helye nincs.

MINŐSÉG
AZ ÉV 365
NAPJÁN

Minden azt a célt szolgálja, hogy ne csak
a szlogenek szintjén hirdetendő, hanem valóban
nap mint nap egy emberközpontú munkahelyre
érkezzenek a munkatársak. És időről időre az
ügyfelek is. Ez már nem vetített képes előadás,
hanem a valóság, valós ház, valós terekkel, valós
berendezéssel, valóságos munkatársakkal. Vagyis
a médium – az iroda és egyben bemutatóterem – így
válik önmaga érthető üzenetté is: ilyen a jövő (és itt
már a jelen) munkahelye. Ez nem egyszerűen egy
bemutatóterem + az Europa Design főhadiszállása,
mert mi nem csupán minőségi irodabútort, hanem
irodai munkakörnyezetet, ezen keresztül egy employer
branding modellt kínálunk bárkinek, aki kész élni vele.
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MiLab
Egy régi-új bemutatóteremben jártunk

BUDAPESTEN, AZ A LSÓ TÖRÖKVÉSZI ÚT ÉS AZ ESZTER
UTCA SAR K Á N Á LLÓ MIELE BEMUTATÓTER EM ÉPÜLETE AZ
ÁTA DÁS (2006) ÓTA AZ ELTELT ÉVEK A LATT IKONIKUSSÁ
VÁ LT. A CZEBEI SÁ NDOR TERVEZTE HÁZ Ü VEGHOMLOKZATÚ
LÉPCSŐHÁZTÖMBJE TETEJÉN FELIR AT: MIELE . NAGY MÚLTÚ
VILÁGCÉG ISMERT M AGYAROR SZÁGI KÖZPONTJA, ÍGY JOGGA L
MERÜL FEL AZ OLVASÓBA N K ÉR DÉS, MI VÉGR E AZ A LÁ BBI ÍR ÁS?

Szöveg: MOLNÁ R SZILV I A | Fotó: DA N Y I BA L Á ZS
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A mosógépeket, vasalógépet bemutató
térrész.

A mosógépeket bemutató téri sarok és
a konyhai gépek enteriőrrészei, a
háttérben, jobbra az étkezővel
kialakított aktívkonyha.

TECHNOLÓGIA ÉS VIZUÁLIS
KULTÚRA RANDEVÚJA

P

ár éve már, hogy egy rovatom futott

olvasóink számára bizonyára feltűnt –, mind

amikbe a kávégépeket, borhűtőt, mosogatógépet,

éppen ebben a magazinban Ten Years

gyakrabban foglalkozunk bemutatótermekkel:

sütőket installálták, megformálásukkal, elhelyezé-

mitől egyedi, mitől sajátos egy-egy showroom?

sükkel közvetve azt szemléltetik, hogy a készülé-

After címmel. Különféle okokból nem vittem
tovább, miközben az újságírói igény, hogy a már jó

kek, amiket magukba foglalnak a kialakításuknak

tóterem, amelyben egykor először tapasztalhattuk

köszönhetően a belsőépítészet részeivé, funkcio-

sunk, vegyük szemügyre mi is történt idő közben

meg, hogy konyhai és egyéb háztartási kisgépeket

nális elemeivé válnak. Akár egy indukciós főző-

a házzal/a házban, ma is megvan bennem, csak hát

lehet enteriőrszituációban, és nem áruházi formá-

lappal, légkeveréses sütővel, egy anyagában színe-

tudják, az idő… különösen egy ilyen téma esetében.

ban, sorolva szemlélni. És a Miele Bemutatóterem

zett üveglappal borított ajtajú hűtőszekrény által,

építészeti és belsőépítészeti kialakítása ma is jó pél-

a pultba beépített vagy egy hagyományos, kon-

ez előtt a ház előtt megyek el, este a buszról nézem

dája annak, amikor a cégfilozófiát, egy cég önké-

zolos konyhai elszívó révén up-to-date műsza-

azt bizonyos kivilágított lépcsőházat, így arra

pét az egész és minden rész egyaránt visszatükrözi.

ki tartalom és designt érkezik a kortárs lakótér-

Viszont nap nap után a szerkesztőségbe menet

gondoltam, ha a rovatfolytatást nem is ígérhe-
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Most azt érdekelt, hogy mit tud ma az a bemuta-

ideje átadott, működő épületekre újból rápillant-

Miről is van szó konkrétabban? A beépített (lásd

be, de bármilyen igényes közösségi térbe is.

tek, de ide most bepillantok. Aztán meg azért is

kávézópult) és a szabadon álló bútorfalak (ezek

Technológia és vizuális kultra randevúja −

kíváncsivá tett a Miele-központ, mert – ahogyan

állnak a főbejárat utáni térszakasz tengelyben),

ebben adott unikális, és ad példát ma is a piac, a
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tervezők és a minden vevője számára ez a bemuta-

Kis Sándor séf szakmai vezetésével nem szimp-

mint egy különleges laboratóriumban, lényegében

tóterem. Ám ezen fölül meglepő, familiáris részle-

lán alkalmi gasztrodélutánok, -estek, vacsoracsaták

teszteli a jövőre 120 éves (!) cég konyhai készüléke-

tekre is felfigyelhetünk. Ottjártamkor a mosógé-

futnak itt. Nyilván, hogy egy Főzőiskola végered-

it. Innen már csak egy lépés, hogy csatlakozzon a

pek és a kisebb háztartási eszközök helyiségében

ménye a közös étkezés, receptcserék a résztvevők

Főzőiskola online közösségi csatornáihoz is – csak

épp egy mosási program utolsó perceinek lehet-

között. Azonban mindezek közös alapja a Miele-

a YouTube Miele Főzőiskola-csatornának lassan 24

tem szemlélője. De nem csak jómagam, egy érdek-

minőség közvetítése, ami aztán aktív közösséget

ezres követője van. S apropó, világháló, a bemutató-

lődő úr is felfigyelt a bemutatótermekben abszolút

generál a Főzőiskola közreműködőből. Mert nincs

teremben is működik az ún. Miele@Home rendszer.

szokatlan jelenségre: szinte minden hűtőszekrény-

olyan részletes termékismertető, ami meggyőzőbb

Avagy a cég saját fejlesztésű applikációjának hasz-

ben élelmiszerek, ételek sorakoznak. Látható, hogy

lenne, mint egy bemutató, ahol egy aktívkonyhában

nálatával a Miele készülékek távolról is felügyelhe-

nem kellékekről van szó, erre aztán ráerősített az

lépésről lépésre ismerhetjük meg egy-egy készülék

tőek: a mosógép,a szárítógép, hűtő, mosogatógép

a pillanat, amikor a főbejárati térszakasszal szom-

tudását, hogy aztán a sütő-főzőtársainkkal közö-

akár okostelefonról vagy tabletről is vezérelhetők.

szédos konyha-étkezőből egy séf lépett elő komp-

sen vitathassuk meg tapasztalatainkat és fogyasz-

Ez a bemutatóterem tehát, ami már egy évtizeddel

lett formaruhában, villámgyorsan alapanyagokat

szuk el a kalákában elkészített ételkreációkat.

ezelőtt otthonos enteriőrkoncepció keretében köz-

gyűjtött össze egyik-másik hűtőből, majd visz-

Egy jól sikerült Miele főzőest a design, technoló-

Kis Sándor séf szakmai vezetésével zajlanak a nagy sikerű Miele Főzőiskolák.

A Miele Főzőiskolához ma már gazdag
online közösségi aktivitás (online receptek, YouTube-csatorna) is kapcsolódik.

vetítette a szakembereknek, laikusoknak a minő-

szatért „laboratóriumába”, hogy a délutáni prog-

giai és kulináris élményt nyújt a résztvevő számá-

séget, újabb szintet lépett az showroom műfajában:

ramra, a Miele Főzőiskolára készüljön elő.

ra: családias környezetben süthet-főzhet, miközben,

szívélyes közösségépítő (offline, online) térré lett.

EGY AKTÍVKONYHÁBAN LÉPÉSRŐL
LÉPÉSRE ISMERHETJÜK MEG EGYEGY KÉSZÜLÉK TUDÁSÁT
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KALANDOZÁSOK
Technológiában
Az előző oldalakon bemutattuk, hogy milyen főbb változások történtek a Miele Bemutatóterem
jellegében, működésében az elmúlt egy évtized alatt, az alábbiakban a termékkínálatukból válogattunk. Jó szemlélődést – minél előbb személyesen, a helyszínen is!

DGC 6860 kombi gőzpároló
Gőzpároló teljes értékű sütőfunkcióval - a Miele
mindentudó eszköze a legigényesebbeknek
A készülék gyorsan és intuitív módon vezérelhető a szöveges, M Touch kijelző koppintásával vagy
elhúzásával. A központi kijelző fekete hátterű fehér
szövegei tökéletes láthatóságot garantálnak.
Ár: 1 499 900 Ft

Blizzard CX1 Comfort EcoLine porzsák nélküli porszívó
Erőteljes tisztítási teljesítmény Vortex technológiával. Fogóba integrált rádiós vezérléssel a rendkí-

G 6725 Sci XXL mosogatógép

vül kényelmes kezeléshez. Red Dot-díjas termék.

Ecotech hőtárolóval és QuickPowerWash prog-

Ár: 139 900 Ft

rammal, amely a legjobb tisztítási és szárítási eredményt teszi lehetővé átlagosan szenynyezett edényeknél 58 perc alatt
Ár: 499 900 Ft

DA 6498 W Pure páraelszívó
90 cm széles, fali dekor kivitelű, „fejszabad” DA 6498 W Pure készülék Con@ctivity 2.0-val és WiFiConn@ct csatlakozóval. Nagy teljesítményű, csendes és takarékos Eco motorral felszereltek. A megvilágításról meleg fényű LED-fényforrások gondoskodnak
Ár: 529 900 Ft

CM 5500 szabadon

KMDA 7774 Indukciós főzlap interált páraelszívással

álló kávéfőző

TwoInOne indukciós főzőlap beépített páraelszí-

Rozéarany színben és

vóval; két PowerFlex főzőzónával és egy közép-

OneTouch for Two funkcióval,

re helyezett páraelszívóval, SmartSelect vezérlés-

hogy tökéletes legyen a

sel, ahol a teljesítményfokozatok és idők minden

kávézás élmény kettesben

főzőzónához közvetlenül állíthatók be egy szám-

Ár: 299 900 Ft

sorral. A termék 2017-ben Red Dot-díjat kapott.
Ára: 1 059 900 Ft

SmartLine elemek
Egyedülállóan elegánsak, rugalmasak és kulinárisan sokoldalúak,

8 kg töltetsúlyú, TwinDos automatikus adagolás-

indukciós főzőlap, a Tepan Yaki, a gázégő, az indukciós wok és a pultba építhe-

sal, WiFiConn@ct funkcióval és ComfortSensor érin-

tő páraelszívó szabadon kombinálható. Mindezek együtt egy főzőhelyet alkot-

tőképernyős kezelőfelülettel és integrált be/ki pozí-

nak, amelynek letisztult hatása a konyha és a lakótér közötti határt feloldja
Ár: 339 900 -729 900 Ft között
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WCE 670 mosógép

cióval rendelkező forgatógombbal felszerelt
Ár: 339 900 Ft
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TŰZGÁTLÓ ÉS FÜSTGÁTLÓ AUTOMATA
FÜGGÖNYÖK ÉS FÜSTKÖTÉNYEK

Népszerűsége növekedésével egyre nagyobb teret nyer a tűzvédelemi tervezés során alkalmazott tűzgátló és füstgátló függönyök
családja. Köszönhető az egyszerűségének, kis helyigényének, automata csukódásának, könnyű anyagból készült szerkezetének, egyszerű szerelésének, nagy választékának. A függönyök mérete minden képzeletet felülmúl, lehetőség adódik akár egész, kötelezően
előírt tűzszakasz határokon alkalmazott, tűzgátló falak helyettesítésére. Ebben az esetben a légteret nem kell elválasztani.

FÜSTGÁTLÓ FÜGGÖNY
Típus

Modell

Max. méret

Automata- Leereszkedő füstgátló függöny
Coolfire - Bach Smoke "DH" típus

Coolfire - Bach Smoke "D" típus

DH 180

maximális motor tengelyhossz 6 000mm
tengely db szám nincs meghatározva
maximális magasság 10 000mm

Smoke DA

maximális motor tengelyhossz 6 000mm
tengely db szám nincs meghatározva
maximális magasság 10 000mm

ÚJ TERMÉKEK
AUTOMATA EI60, EI90 TŰZGÁTLÓ FÜGGÖNY LOCSOLÓ
RENDSZER NÉLKÜL
Egyedülálló fejlesztés, mely nagymértékben megkönnyíti az építészek dolgát. Leggyakrabban alkalmazott EI60, EI90 tűzállósági
követelménynek megfelelő tűzgátló függönyt eddig csak sprinkler
rendszerrel lehetett alkalmazni, vizes locsolással. Ezt a körülményes megoldást kiküszöböltük a Coolfire Firescreen FS tűzgátló
függönnyel, mely alkalmas a napi néhány nyitásra is! Nem igényel vízhűtést!

•

Súly: 6kg/nm

•

Anyag vastagság: EI60-9mm, EI90-15 mm

•

Tűz esetén automatikusan zár

•

Max magasság 6m

•

Max szélesség 20 m

•

Oldalsó helyigény 120 mm

•

Motor oldalon mérettől függő

•

Felső helyigény mérettől függő

•

Nyitás napi 5 ciklus

•

Kedvező ár

FIX FÜSTKÖTÉNY

Automata - Horizontális füstgátló függöny
Coolfire - Bach Smoke H "D" típus
Coolfire - Bach Smoke H plus "DH" típus

Smoke H

6 000*15 000 mm

Smoke H plus

6 000*15 000 mm

Egy nagyszerű megoldást kínálunk füstkötény alkalmazására a BACH SmokeDA D180 termékkel. Mérete tetszőleges, a flexibilis, 0,43 mm vastag tűzálló anyag súlya szerelvényekkel csak 2 kg/m2, könnyen és gyorsan szerelhető, nem
igényel segédszerkezetet, utólagos felületkezelést, csövek,
betonáthidalók és egyéb szerelvények a födém alatt nem
jelentenek problémát.
A Coolfire Kft kínálata között szerepel a mobil füstkötény
is, elősegítve a targonca forgalmat, vagy a légtér látványát.

Automata - Menekülő füstgátló függöny
Coolfire - Bach Smoke exit "D" típus (Menekülési útvonalra)

D 180

6 000*15 000 mm

Smoke fix DA

Nincs limit

Fix füstkötény
Coolfire - Bach Static Smoke Curtain "fix" típus

TŰZGÁTLÓ FÜGGÖNY
Típus

Modell

Max. méret

Automata - Leereszkedő tűzgátló függöny E/ EW
Coolfire - Bach Fire "E" típus
Coolfire - Bach Fire "EW" típus

E 60/ 120

Csak magassági limit: 15 000mm

EW 120

Csak magassági limit: 15 000mm

Automata - Leereszkedő tűzgátló függöny EI
Coolfire - Bach Fire "EI" típus (Sprinkler rendszerrel)

EI 60/120

Csak magassági limit: 15 000mm

Automata - Horizontális tűzgátló függöny E/ EW
Coolfire - Bach Fire H "E-EW" típus

6 000*15 000mm
Automata - Harmonika lezárás E/ EW

Coolfire - Bach Fire Z "E-EW" típus

E 120/ EW 20

Csak magassági limit: 5 000mm

Coolfire Kft.

132

I

1097 Budapest, Illatos út 9.

I

Tel.:+36-20-283-9404

I

Email: info@coolfire.hu

I

www.coolfire.hu
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INNOVATÍV LAPOSTETŐ SZIGETELÉS
Költséghatékony épületek a Metrodom Parkban

A 3 hektáros területen a Gém és Fogadó

élképzésű hőszigetelő anyagot használtak.

utcák találkozásánál három ütemben épül

A kiemelkedően jó, 0,024 W/mK hővezetési

meg a minden igényt kielégítő, magas színvo-

tényezővel rendelkező termék 160mm vas-

nalú Metrodom lakópark, melynek 600 laká-

tagságban került beépítésre. Ennek köszön-

sa három összekapcsolódó, tömbönként hét-

hetően a szerkezet túlteljesíti a lapostetőkkel

emeletes épületkomplexumban található.

szemben támasztott követelményeket (0,17W/

A tervezés során az épület költséghaté-

Celsius Éptőanyag-Kereskedő Kft.
Iroda/Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 85.
(+36 1) 474-0817
info@celsiuskft.hu
www.celsiuskft.hu

m2K). A több mint 95%-os zártcellás sejtszer-

kony működtetésére törekedtek, mely a nagy

kezettel rendelkező hőszigetelő tábla vízfel-

lakásszám mellett elsősorban az optimális

vétele minimális.

energiabesorolás által megkövetelt műsza-

A tető csapadékvíz-elvezetése a BACHL

ki megoldásoknak köszönhető. A lakások

PIR LTL lejtésképző elemrendszeréből került

XXI. századi kényelméért és a még alacso-

kialakításra. Ennek következtében a beépí-

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.

nyabb energiafelhasználásért az okosotthon-

tett elemek nemcsak az irányított csapadékvíz

5091 Tószeg, Parkoló tér 21.

rendszer mellett a korszerű szigetelőanyagok

elvezetéséről gondoskodnak, hanem tovább

megfelelő vastagságban történő alkalmazá-

javítják a tető hőszigetelését.

sa gondoskodik.

Egy tér, ezer lehetőség
– Tervezzen velünk!

bachl@bachl.hu
(+36-56) 586 500
www.bachl.hu

A szakkivitelezést végző Kontexa Kft. a Cel-

A lapostetős épületegyüttes szigetelésé-

sius Építőanyag-Kereskedő Kft.-t bízta meg

hez, a hagyományos hőszigetelő anyagok-

a munkálatokhoz szükséges szigetelőanyagok

nál akár 30-40%-kal kedvezőbb hőszigetelő

mennyiségének konszignálásával és az üte-

értékkel rendelkező BACHL PIR MV SF lépcsős

mezett szállítás lebonyolításával.

Hőszigetelés mindenkinek

Alkosson szabadon VELUX
tetőtéri ablakokkal!
Ideális megoldás a tetőtér

természetes bevilágítására

Egészséges beltéri környezet
KAPCSOLÓDÓ CIKK: ÜVEGSZIMFÓNIA
A DUNA-PARTON, 72.OLDAL

Jövőbiztos UW-érték 1,1 W/m²K

www.velux.hu/szakembereknek
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ABLAK, AJTÓ, ÁRNYÉKOLÁS
JOSKO FENSTER&TÜREN AD HUNGARY KFT.
1138 BUDAPEST, NÉPFÜRDŐ UTCA 3/A.
TEL.: (+36-30) 430 8064
E-MAIL: INFO@JOSKOSZALON.HU
WEB: WWW.JOSKOSZALON.HU
91. OLD.
ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA
KAV HUNGÁRIA KFT.
1044 BUDAPEST, IPARI PARK U. 10.
TEL.: (+36-20) 338 0628
E-MAIL: BUDAPEST@KAVALUMINIUM.COM
WEB: WWW.KAVALUMINIUM.COM
20. OLD.
ALUMÍNIUM-ÜVEG HOMLOKZATOK, FÜGGÖNYFALAK,
NYÍLÁSZÁRÓK, ÜVEGTETŐK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA,
HELYSZÍNI SZERELÉSE
ALUKOL HOMLOKZATTECHNIKA KFT.
2440 SZÁZHALOMBATTA, CSENTERICS U. 1.
LEVELEZÉSI CÍM: 2441 SZÁZHALOMBATTA PF.: 35.
TEL.: (+36-23) 359 600
FAX: (+36-23) 354 806
E-MAIL: ALUKOL@ALUKOL.HU
WEB: WWW.ALUKOL.HU
83. OLD.

1997-ben alakult cégünk. Társaságunk fő tevékenységi köre a felületképzés, gipszkarton, vasbeton, ytong falak glettelése – gépi technológiával
egyaránt –, festése, tapétázása. Vállaljuk failletve fémfelületek mázolását, de homlokzati
munkák kivitelezésével is foglalkozunk. A cég
profiljába beletartoznak lakások, családi házak,
irodaépületek, iskolák, szállodák és csarnokok
festési munkái is. A sok éves tapasztalatnak,
a felkészült szakembergárdának és a kiváló
minőségű anyagoknak köszönhetően cégünk
folyamatosan jelen van a magyar építőipari palettán. Az idei év egyik projektje a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem letéteményese, amely helyszíne a teljes körű egyetemi szintű, tradicionális iparművészet-oktatás mellett az egyetemi
szintű designer, építész és vizuális kommunikáció
tervező képzésnek.
KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK: EGY, KETTŐ, 30.OLDAL

ÁRNYÉKOLÓ
ROLL-LAMELL KFT.
2120 DUNAKESZI, BEM U. 5.
TEL.: (+36-30) 257 1531
E-MAIL: INFO@ROLL-LAMELL.HU
WEB: WWW.UMBROLL.HU
B2. OLD.
ÁRNYÉKOLÁS, TERMÉSZETES SZELLŐZÉS, NAPENERGIA
ARCHISHADE KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 47.
TEL: (+36-30) 219 4740
E-MAIL: LASZLO.BODIS@ARCHISHADE.HU
WEB: WWW.ARCHISHADE.HU
93. OLD.
BELTÉRI ÜVEGFALAK
GMB STÚDIÓ KFT.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 168/F
TEL.: (36-1) 270 9072
FAX: (36-1) 270 9073
E-MAIL: INFO@GMB.HU
WEB: WWW.GMB.HU
81. OLD.
EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DUAL GLASS KFT.
2243 KÓKA, NAGYKÁTAI ÚT 133.
TEL.: (+36-20) 211 5151
E-MAIL: GARGYAN@DUALGLASS.HU
WEB: WWW.DUALGLASS.HU
89. OLD.
ELEKTRONIKUS HÁZTARTÁSI CIKK NAGYKERESKEDELME
MIELE KFT.
1022 BUDAPEST, ALSÓ TÖRÖKVÉSZ ÚT 2.
TEL.: (+36-1) 880 6400
FAX: (+36-1) 880 6402
E-MAIL: INFO@MIELE.HU
WEB: WWW.MIELE.HU
124-131. OLD.
ERŐS- ÉS GYENGEÁRAMÚ RENDSZREK KIVITELEZÉSE,
BERENDEZÉS ÉS SZERELVÉNY GYÁRTÁS
KÓD MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT.
5100 JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 9.
TEL.: (36-57) 505 600
FAX: (36-57) 505 601
E-MAIL: BUSINESS@KODKFT.HU
WEB: WWW.KODKFT.HU
135. OLD.

FESTÉS, FELÜLETKÉPZÉS, TAPÉTÁZÁS
FOR-BAU 97 BT.
2161 CSOMÁD, FÓTI UTCA 4.
TEL.: (+36-30) 446 8105
E-MAIL: FORBAU@INVITEL.HU
WEB: WWW.FORBAU.HU
136. OLD.
GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FITOUT ZRT.
1038 BUDAPEST, RÉVÉSZ UTCA 25.
TEL.: (+36-1) 705 8773
FAX: (+36-1) 705 8776
E-MAIL: INFO@FITOUT.HU
WEB: WWW.FITOUT.HU
1. OLD.
GENERÁLKIVITELEZÉS, SZERKEZETÉPÍTÉS ÉS MÉRNÖKI
LÉTESÍTMÉNYEK
STRABAG-MML KFT.
1117 BUDAPEST, GÁBOR DÉNES UTCA 2. (INFOPARK D
ÉPÜLET).
TEL.: (+36-1) 358 5000
FAX: (+36-1) 358 5462
E-MAIL: INFO.STRABAGMML@STRABAG.COM
WEB: WWW.STRABAG.HU
B4
HOMLOKZATI TÉGLABURKOLATOK, KLINKERLAP
BURKOLATOK
PÓTH ÉS FIAI KFT.
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, PETŐFI U. 146.
TEL.: (+36-24) 446 670
FAX.: (+36-24) 446 671
E-MAIL: INFO@POTHKLINKER.HU
WEB: WWW.POTH.HU
40. OLD.

WWW.FORBAU97.HU

HŐ- VÍZ-ÉS HANGSZIGETELŐ ANYAGOK FORGALMAZÁSA
CELSIUS ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDŐ KFT.
1139 BUDAPEST, VÁCI ÚT 85.
TEL.: (+36-1) 474 0817
MOBIL: (+36-30) 227 7646
FAX: (+36-1) 474 0818
E-MAIL: INFO@CELSIUSKFT.HU
WEB: WWW.CELSIUSKFT.HU
134. OLD.
INGATLANFEJLESZTÉS
SKANSKA PROPERTY HUNGARY KFT.
1133 BUDAPEST, VÁCI ÚT 96-98.
TEL.: (+36-1) 382 9100
WEB: WWW.SKANSKA.HU
84-87 OLD.
IRODA ÉS KÖZÜLETI TEREK BERENDEZÉSE, GYERMEKBÚTOROK,
HOME OFFICE
ED-SUPPLY ZRT.
1025 BUDAPEST, TÖRÖKVÉSZ ÚT 71-73.
TEL.: (+36-1) 274-0001
E-MAIL: EUROPADESIGN@EUROPADESIGN.HU
WEB: WWW.EUROPADESIGN.HU
116-123. OLD., B3
KÉPALKOTÁS, NYOMTATÁS ÉS INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
CANON HUNGÁRIA KFT.
1031 BUDAPEST ZÁHONY U. 7.
EMAIL: INFO@CANON.HU
WEB: CANON.HU
71. OLD.
LAKBERENDEZÉS
MAXCITY LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZ
2045 TÖRÖKBÁLINT, TÓPARK U. 1/A.
TEL.: (+36-23) 532 660
FAX: (+36-23) 532 661
E-MAIL: MARKETING@MAXCITY.HU
WEB: WWW.MAXCITY.HU
92. OLD.
MÉLYALAPOZÁS, MUNKATÉRHATÁROLÁS, TERVEZÉS
HBM KFT.
1133 BUDAPEST, ÁBORC U. 6. (KÖZPONTI CÍM)
TEL.: (+36-1) 577 5000
E-MAIL: HBM@HBM.HU
WEB: WWW.HBM.HU 82. OLD.
MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 33-37.
TEL.: (+36-1) 456 5190
E-MAIL: INFO@IMM.HU
WEB: WWW.IMM.HU
40. OLD.
PORCELÁNGYÁRTÁS
PANNON PORCELÁN KFT.
1131 BUDAPEST, TOPOLYA UTCA 4-8.
MOBIL: (+36-30) 734 2000
E-MAIL: INFO@PANNONPORCELAN.COM
WEB: WWW.PANNONPORCELAN.COM
94-95. OLD.
PRÉMIUM FA KÜL-ÉS BELTÉRI NYÍLÁSZÁRÓK
KUNSÁG FENSTER KFT.
TELEPHELY: 6133 JÁSZSZENTLÁSZLÓ, CSENGELEI ÚT 1.
LEVELEZÉSI CÍM: 6133 JÁSZSZENTLÁSZLÓ PF.: 7.
TEL.: (+36-77) 592 000, 592 010
FAX: (+36-77) 492 092
E-MAIL: INFO@KUNSAG.COM
WEB: WWW.KUNSAG.COM
21. OLD.
TETŐTÉRI ABLAKOK GYÁRTÁSA
VELUX MAGYARORSZÁG KFT.
1031 BUDAPEST, ZSÓFIA UTCA 1-3.
TEL.: (+36-1) 436 0601
FAX: (+36-1) 436 0605
E-MAIL: VELUX-H@VELUX.COM
WEB: WWW.VELUX.HU
135. OLD.
TETŐABLAKOK, FÉNYCSATORNÁK, PADLÁSFELJÁRÓ LÉPCSŐK
GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA
FAKRO MAGYARORSZÁG KFT.
1116 BUDAPEST, ÉPÍTÉSZ UTCA 8-12.
TEL.: (+36-1) 365 1432
FAX: (+36-1) 365 1433
E-MAIL: FAKRO@FAKRO.HU
WEB: WWW.FAKRO.HU
63. OLD.
TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK
PREFA HUNGÁRIA KFT.
2040 BUDAÖRS, GYÁR U. 2., BUDAÖRSI IPARI PARK
TEL.: (+36-30) 686 6786
E-MAIL: OFFICE.HU@PREFA.COM
WEB: WWW.PREFA.HU
90. OLD.
ÜVEGEZETT TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK
COOLFIRE KFT.
1097 BUDAPEST, ILLATOS ÚT 9.
TELEFON: (+36-20) 978 4346
E-MAIL: INFO@COOLFIRE.HU
WEB: WWW.COOLFIRE.HU
88., 132-133. OLD.
VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
DELTA LIGHT, SIMES TERMÉKEK MAGYARORSZÁGI
FORGALMAZÓJA
BE LIGHT KFT.
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAX: (+36-1) 325 6266
E-MAIL: BELIGHT@BELIGHT.HU
WEB: WWW.BELIGHT.HU
2., 41., . OLDAL

