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észemről kimondhatatlanul régóta
vártam arra, hogy végre kisüssön
a nap, új fényben tűnjenek föl
a hétköznapok és visszatérjen
az az életerő, ami már
a tél elején elveszett. A fény
új energiákat indít be, felfrissít
és reményt ad. Persze most
még drukkolunk a szerkesztőség
ablakából látszó cseresznyefának, hogy végre virágba boruljon, és visszavonhatatlanul
kihirdesse a tavaszt – nyilvánvaló, hogy nemsokára, mint minden
évben, árnyékért fogunk könyörögni. Ezúttal azonban
alaposan felkészültünk. Ami az árnyékolókat illeti,
nem álltunk meg a függönyöknél, redőnyöknél és
a napernyőknél, hanem tüzetesen végignéztük
a palettát, sorra vettük szinte az összes lehetséges műfajt, amivel egy lakásban, erkélyen, esetleg homlokzaton,
vagy aki teheti, a teraszán védekezhet a tűző napfény
ellen. Találtunk néhány igazi újdonságot, technológiai
bravúrt és számos irigylésre méltó, mutatós megoldást.
Szintén a fény bűvkörében mozogva visszatértünk a tetőterekhez, ahol semmi nem állhatja útját
a napsütésnek. A különleges, ferde falakkal határolt
belső terek iránti vonzalom ezúttal oda vezetett, hogy
kihozzuk belőlük a legtöbbet, és megnézzük, hogyan
mutatnak a falak színesre festve. Egészen jól – persze
csak akkor, ha betartunk néhány alapvetést. Semmi kétség, a tetőtérnek minden jól áll. Többek között egy két
szintes elegáns tetőtéri lakásba is benézünk, de egy
olyan otthont is bemutatunk, amihez páratan tetőterasz
tartozik a belváros közepén. Emellett a tavaszi megújulás jegyében nyitott szemmel járva csinos divatszalonokat fedeztünk fel és új rovatot is indítottunk Dr. Design
néven, amelyben az egészség és a gyógyítás mellett
az esztétikáé a főszerep. Színvonalas enteriőrök, változatos funkciók. Tudunk még újat mutatni!
Szerk.
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Eijffinger Stature 382514 tapéta
Bambuszmánia

Kuta csiszolt réz állólámpa,
rézszínű ernyővel
MAXCity/BoConcept

Rimini Rose Coctail Chair
MAXCity/KARE

Eijffinger Stature 382571 tapéta
Bambuszmánia

Battellino Rose tál
MAXCity/KARE

Cole&Son, Marquee stripes tapéta
Bambuszmánia

Studio Italia,
Valentina asztali lámpa
MAXCity/Desidea

KAZA Tre
DECOR FLOOR

Puzzle kanapéágy
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Réz tároló kosár
MAXCity/IDdesign

Púder és csillogás
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Asztali lámpa Zara Home
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H&M Home
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bögre, tál, tányér
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Pillangós kerek díszdoboz
Bomo Art

Állati motívumok
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KAZA Terazzo DECOR FLOOR

Zuhanyfüggöny terazzo mintával
Urban Outfitters

Tacca kaktusz szobor
MAXCity/IDdesign
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Terrazzo textil kárpittal
Paisley Home
KAZA Terazzo DECOR FLOOR

Tükör terazzo talapzattal
Hübsch Interior

Terrazzo Grey tapéta
Ferm Living

Díszpárnahuzat
Terazzo Denim textilből
Villagatan1
Terrazzo Round lerakó asztalok
MAXCity/KARE

Terazzo újragondolva
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Energikus és
színes egyéniség,
igazi polihisztor
Építésznek tanult, közben elkezdett egyedi bútorokat
tervezni, később gasztroblogger lett, majd két étterem
tulajdonosa. Emellett folyamatosan tervez lakásbelsőket,
éttermeket, konyhákat, egy éve pedig már anyuka is. Vidó
Nórival beszélgettünk építészetről, gasztronómiáról, éttermek
és lakások komplex és komplett tervezéséről.

Vidó Nóri építész,
bútortervező,
de tányérkollekciói
is vannak, továbbá
két étterem tulajdonosa, és mindemellett
lakásbelsőket is tervez.

Mostanában mit mondanál magadról, építész, bútortervező vagy vendéglátós vagy?
Nyilván ha az ember napi 16 órában tésztát készít
egy étteremben, amellett nem nagyon tud mást csinálni,
de azért folyamatosan tervezek lakásokat is.
A bútorokról most egy kicsit átnyergeltem az olyan kisebb tárgyakra, mint a tányérok, fogasok és vállfák.
Kezdjük az elején. Miért lettél építész?
Erre igazából nagyon prózai a válasz, a suliban mindenben jó voltam, de semmiben sem voltam igazán kiemelkedő. Reálosztályba jártam a Fazekasba, de tudtam, hogy
nem lenne belőlem kiemelkedő matematikus. Sokat
olvastam, minden érdekelt, de semmi sem úgy, hogy
azt mondjam, na ez az. Viszont az építészet olyan szakma, amihez sok tudományt kell szintetizálni.
Ezek szerint építészként kezdtél dolgozni?
Húszévesen már két főállásom volt, kétszer nyolc órában.
Aztán amikor beütött a válság, az építészirodák elkezdték leépíteni az alkalmazottakat, és abban az időben
már én is pont úgy voltam vele, hogy szeretnék önállósodni. Elkezdtem pályázgatni, ezzel párhuzamosan pedig
bútorokat terveztem. Egyrészt azért, mert úgy láttam,
hogy a nagyobb építészirodák nem is az építészetből
tartják fenn magukat, hanem a bútorrészlegből. A másik
oka pedig az volt, hogy számomra nagyon izgalmas, amikor az építészek nem csak egy házat terveznek, hanem
egy teljes rendszert. Úgy voltam vele, hogy elvégzem
az építészkart, viszont meg kell tanulnom megtervezni azt is, ami belül van. Ezt kvázi autodidakta módon
az egyetem mellett csináltam.
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Melyik volt az első bútor, amit terveztél?
A Lány szék, ami úgy jött, hogy volt egy szabadon
választható rajzóra az egyetemen, amin egy széket
kellett tervezni.
A Lány szék után, gondolom jött a párja, a Fiú, majd
a többi. Mindegyik széked önálló karakter, akár önmagában is dísze lehet egy szobának.
Lehet, hogy te így gondolod, számomra viszont pont
az volt a tanulság, hogy az emberek a legritkább esetben
vesznek egy darab széket, mert alapvetően még mindig
négy egyformát szeretnének. Viszont mivel ezek nagyon
jó minőségben készülnek és nagyon drága legyártatni
őket, négy darab ára már elég húzós. Én azt látom, hogy
például asztalból sokkal szívesebben vesznek drágább
darabot. Így jöttek az asztalok. De terveztem komódot,
szobainast is, ami nagyon hasznos dolog, csak közben
beindítottam az éttermeket és már kevésbé kommunikáltam ezeket.
Az éttermeid, az Igen és a Krampuz, egyenes folytatásai
voltak annak, hogy elkezdett érdekelni a gasztronómia,
és beindítottad a Moha és sáfrány blogodat?
Részben igen, részben pedig akkor már volt éttermi
tapasztalatom, mert másoknak már terveztem éttermi
konyhákat, gasztrokoncepciót, így valamelyest beleláttam ebbe a világba. Valójában onnan indult, hogy ha már
másnak pénzt keresek azzal, hogy kitalálok helyeket,
akkor miért ne keressek magamnak is.
Miért pont pizzázót nyitottál?
Amikor kitaláltuk, hogy legyen egy jó pizzaszeletes,
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„Ezt a munkát inkább tartom szolgálatnak,
mint művészetnek. (…). Alapvetően
szerintem bármit csinálsz, az a legfontosabb,
hogy mások életét jobbá tedd.”
még nem volt ilyen, kizárólag a kétszáz forintos pizzaszeletező a Király utcában – erre szerettünk volna valamilyen
alternatívát adni. Elmenten Nápolyba, és megtanultam
a pizza készítését ott, ahonnan a pizza ered – Nápolyból
hozattuk a kemencét is. Nekem ez evidens volt. Aztán
még megszereztem a pizzaiolo diplomát is.
Tavaly megnyitottad a Krampuzt is, az Igen mellett. Miért
pont egy galettező lett?
Négy-öt koncepció volt a fejemben, és az egyik a breton
galette volt, amiről sosem értettem, hogy miért nincs
Budapesten, pedig minden európai nagyvárosban van.
Párizsban konkrétan minden sarkon, mert ott ez a street
food. Azt gondoltam, hogy ezt előbb-utóbb jó lenne behozni, és szeretnék én lenni az első. Bár tíz évvel ezelőtt
volt már Budapesten ilyen kísérlet, egy francia házaspár
működtette, csak befuccsolt.
Szeretnél további vendéglátóhelyeket nyitni?
Egyelőre az biztos, hogy az Igen el fog költözni. Egyrészt,
mert kicsi, másrészt pedig, mert nem az lett belőle, amit
terveztünk. Ugyanis kiderült, hogy a vendégeknek arra
van igényük, hogy le is ülhessenek. Közben megszületett Samu – egyébként pont aznap, amikor a Krampuz
nyitott – és az én életem is megváltozott. Nem tudok éjszakánként a Madách téren lenni, és azt gondolom, hogy
ezt a fajta vendéglátást akkor tudod jól csinálni, ha ott
vagy, jelen vagy. Most szeretnék átevezni az éjszakai
bulizósról a gyerekbarát vendéglátásra. Aztán meglátjuk,
mennyire akarok további vendéglátóhelyeket nyitni.
Lehet, hogy inkább visszatérek a bútor-építészet vonalra.
A Krampuzban az általad tervezett betontányérokon
szervírozzátok az ételeket.
Eleve terveztem egy teljes tányérkollekciót,
a Krampuzban pedig – mivel különböző hajtogatású
galettek vannak – az összes fajtához készítettem külön
egy-egy tányért. Ebből most kerámiákat is fogunk
gyártatni, mert a beton otthoni használatra teljesen
jól működik, de az éttermi, ipari mosogatót nem annyira
bírja. Az egyik barátnőmmel elmentem egy kerámia
tanfolyamra is, mert azt gondolom, hogy úgy tudsz
jól tervezni, ha ismered a technológiát, bár általában
nem kézműves, hanem egy kicsit iparibb sorozatgyártásban készülő dolgokban gondolkodom.
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Évekig jártál a londoni Design Fairre, és más külföldi
kiállításokra a bútoraiddal. Nem hiányzik?
Azt látom, hogy átalakult a piac. Régebben
a kiállításokon köttettek jelentősebb üzletek, most
már inkább az interneten. Bár két éve nem készült
új kollekcióm, még mindig napi szinten jönnek megkeresések. A kiállítások legnagyobb előnye az volt, hogy minden szeptemberre összeszedtem magam, és előrukkoltam
egy újabb kollekcióval. Az Igen nyitásakor nem tudtam
itthagyni az üzletet, és abban az időszakban, amikor tervezni szoktam, éppen Nápolyban sütöttem pizzát. Most
nem fért volna bele egy londoni kiállítás.
Melyik a kedvenc saját tervezésű tárgyad?
Mindegyiket nagyon szeretem. Ezek mind sorszámozott
darabok, és mindegyikből megtartom az elsőt.
És más tervezőtől?
Azt hiszem, a kedvencem Phillipe Starck Attila kertitörpe asztalkája, de van szájkanapém (Bocca szófa) és Eva
Zeisel-gyűjteményem is, amit nagyon szeretek.
Építészként is ennyire határozott a stílusod?
Azt hiszem, az én építészeti hitvallásom eltér
a megszokottól. Ezt a munkát inkább tartom szolgálatnak, mint művészetnek. Nekem az a legfontosabb, hogy
valami olyat csináljak, amiben a megrendelőim jól érzik
magukat, ezért belemegyek olyan kompromisszumokba
is, amik nekem nem feltétlenül tetszenek. Alapvetően
szerintem bármit csinálsz, az a legfontosabb, hogy mások életét jobbá tedd. Azzal, hogy én valakire ráerőltetek
egy szerintem szexi dolgot, attól ő még nem feltétlenül
lesz szexi. Persze szeretem terelgetni az embereket,
megmutatni nekik, hogy milyen megoldások léteznek,
de az nagyon fontos, hogy ők döntsék el, milyen legyen
a végeredmény.
Szakmailag mi a legnagyobb álmod?
Mindig is az volt a legnagyobb álmom, hogy egyszer
úgy tervezhessek meg egy házat, hogy az összes bútort,
az étkészletet és mindent én tervezhessek benne. Ennek
biztosan köze van ahhoz, hogy nagyon kedvelem
a Bauhaus irányzatot, amikor számos építész bútort
is tervezett. Ilyen lehetőség sajnos kevés van, de abszolút
nyitott vagyok rá.

01 Origamira emlékeztető, geometrikus
betontányér-kollekció, melynek darabjai
egyediek, játékosak,
ráadásul mosogatógépben is moshatók.
Fotó: Laki Eszti
02 A breton galette
különböző hajtogatásaihoz tervezett tányérkollekció Budapest
első galettezőjében,
a Krampuzban.
Fotó: Vidó Nóri
03 A Krampuz berendezése finoman, de nem
finomkodóan adja
vissza a modern francia
galettezők hangulatát.
Fotó: Glódi Balázs
04 Egy olyan lakásban,
ahol minden egyedi,
a vállfa sem lehet
hétköznapi. Akárcsak
egy japán szimbólum
Vidó Nóri tervei szerint.
Fotó: Móricz Kristóf

01
03

05 A geometriai formák
ebben a bátor burkolatban is megjelennek
a tervező saját
fürdőszobájában.
Fotó: Vidó Nóri
06 Vidó Nóri bútorainak
története van: a Fiúszéké (balra) például
az, hogy egy színes
bőrű dzsesszzenész
a pultnál ülő titkos
szeretőjét nézi. Mellette
a Mifike szék minden
része egy-egy betűt
rejt. Fotó: Vidó Nóri
07 Egyszerre játékos
és különleges a Leaf
asztal, ami leszámol
a szokványos dohányzóasztalok egysíkúságával. Fotó: Vidó Nóri
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Tervező: Árvai András, Répás Éva

Szöveg: Molnár Ágnes | Fotó: Bujnovszky Tamás
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Modernizált ház,
tekintélyes múlttal
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Az intarziás faburkolat
előtt a dolgozószoba
központi eleme a térbe
állított íróasztal, aminek asztallapja szintén
megmentett intarziás
lapból készült. A kárpitozott bútorokat nászajándékba kapta
a tulajdonos házaspár,
amiknek korábbi csíkos
huzatát kék bársonyra
cseréltek.

A dolgozószoba impozáns könyvespolc-rendszerét a házban talált
intarziás fapanelekből
és polcelemekből
készítették.

Vannak otthonok, amik a benne lakók életéről,
utazásaikról, egyéni ízléséről mesélnek, és vannak épületek,
amiket már a történetük is izgalmassá tesz. Amikor
a háromgyerekes, házaspár hosszabb angliai tartózkodás
után hazaköltözött, egy dolgot biztosan tudtak: olyan házat
szeretnének, aminek története van.
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Alapterület: 450 m2
Helyszín: Buda, II. kerület
Helyiségek:
1 nappali, 2 konyha, 3 étkező
4 hálószoba, 5, 6 fürdőszobák
7 dolgozószoba, 8, 9, 10 szobák
11 garázs, 12, 13 szobák
14 fürdőszoba
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z öttagú család a II. kerületben,
egy kellemes, csendes utcában
talált rá a közel százharminc éves
épületre, melynek eredeti tervezője Kaszab
Miklós, kivitelezője pedig Feszl Frigyes volt.
A kerti fák között megbújó kétszintes épület
jó ideje lakatlanul állt, de elhanyagoltsága
ellenére is könnyen felismerhető volt
egykori impozáns jellege, és az a fajta
történelem, szellemiség, amit a házaspár
keresett. Utánajártak és sokmindent
kiderítettek róla, például hogy második
tulajdonosa egy felvilágosult nő volt, aki már
az 1910-es években autót vezetett, garázst
építetett, folyamatosan bővítette a házat
és önálló orvosi praxist vitt. A leromlott
állapotban lévő ház felújítására, átépítésére Árvai András és Répás Éva építészeket
kérték fel, akik mindenben szem előtt
tartották az épület jellemző karakterét.
Ennek megfelelően egy részét újra kellett építeni, illetve elrendezését az ötfős
család igényeihez alakították. Így jött létre
a korábbi mosókonyha és tároló helyiségek

helyén a szülői háló és a hozzá tartozó fürdő,
az egykori orvos tulajdonos három vizsgálójából a gyerekek hálószobái, illetve a tetőtér
kisméretű helyiségeinek egybenyitásával
– amik eredetileg személyzeti hálók voltak –
családi szobát alakítottak ki. Az ide vezető
keskeny, meredek feljáró helyére pedig
egy új, íves lépcsőt terveztek az építészek.
Mivel a házban található alkalmazott
díszítések mind art deco stílusban készültek, a fehér és fekete zongoralakkos lépcső
is ebben a szellemben újult meg. Bár az
épület külseje eredetileg is visszafogott volt,
a ház belső tereiben egyedülállóan gazdag,
teljes falakat és mennyezeteket borító
intarziás faburkolatokat találtak. Ezek nagy
része azonban szintén nagyon rossz állapotban volt, a tulajdonosok mégis úgy döntöttek,
amit tudnak, megmentenek belőlük.
A restaurátorok által felújított intarziás
burkolatok végül a dolgozószobában kaptak
helyet a család antik bútordarabjai közt, de az
eleganciát a többi helyiségben is igyekeztek
megőrizni modern elemekkel vegyítve.
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A fa visszatér az eklektikus stílusú, angol
vidéki otthonok hangulatát idéző étkezőben,
ahol az ovális étkezőasztal mellett akár
nyolcan is kényelemesen
elférnek.
Joyce tálalószekrény,
Harper étkezőasztal,
Imo és Avery székek Pinch Design;
Sanderson Angel ferns
tapéta Paisley Home;
Lámpák Franta Ági;
Textilkábelek Tilka
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A konyhaszigettel
kiegészített modern
rusztikus stílusú konyha
és étkező igazi közösségi térként működik.

A konyha egyenes folytatása az étkezőnek,
ahol a botanikus mintájú tapéta megfelelője
a vidám, színes botanikus mintával díszített
kanapé.

Konyhabútor Spirit
Home; Lámpa IKEA

Pendel kanapé
Pinch Design

A fényárban úszó, konyhaszigettel kiegészített konyha és étkező
egymásba nyíló helyiségei igazi közösségi térként működnek,
barátságos hangulatukat a levélmintáknak és a játékos formájú
bútoroknak köszönhetik. Berendezésükben jól érezhető a tulajdonosok
angliai tartózkodásának hatása.
A körbejárható
konyhasziget mellé –
ami praktikus tárolókat
rejt és a mosogatót
is ide telepítették –
játékos formájú bárszékek kerültek.
Bárszékek Spirit Home;
Mirage járólap
Point Zero
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A tágas családi szobához egy felülvilágító
is készült, amitől
nem csak több fényt
kap a tágas helyiség,
de emellett különleges
hangulatot ad a kandalló előtti térnek.
Fotelek Vivre; Kandalló
Jura-Gold; Felülvilágító
Antal Glass

A családi szoba egyedülálló térélményt kínál, eleganciáját nem csak
a bútoroknak és a beépített elemeknek köszönheti, hanem egybenyitott
helyiségeivel a nagyvonalú térkezelésnek is.

A korábbi keskeny
feljáró helyett elegáns,
fekete zongoralakkal
átfestett lépcső köti
össze a ház két szintjét.
Előképe Robert MalletStevens építész Maison
Martel házának lépcsője, aminek íves vonalvezetését a padlóba
süllyesztett világítással
emelték ki a tervezők.
Harlequin tapéta
Paisley Home
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A pompás, félköríves
ablakfülke beépített,
kárpitozott üléseket
kapott, amelyek követik
az íves vonalvezetést.
A fülkét függönyök keretezik, illetve ezt a hatást a szürkére festett
oszlopok is megerősítik
két oldalról.
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A finom színharmóniákkal megkomponált,
elegáns bútorokkal
berendezett szülői háló
tökéletes nyugalmat
áraszt.
Estampe ágy és éjjeliszekrény Roche Bobois;
Haby Bonomo díszpárnák Genevieve Lévy

A modernebb formavilágú fürdőn – amihez
fürdőkád és állózuhany
egyaránt tartozik –
a gyerekek osztoznak.
Bette kád, Happy
D. mosdó Duravit;
Metropol Classic csaptelepek Hansgrohe;
Burkolatok Point Zero

A szülői hálóhoz
tartozó fürdőszoba
már-már puritán egyszerűségét a márványmintás burkolatok
eleganciája emeli.
Kád Bette; Axor
Montreux csaptelepek
Hansgrohe; Burkolat
Point Zero
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Szintén az angliai
tartózkodás emlékét
őrzi a Union Jack ihlette
gyerekszoba, ahol
a karakteres tapéta
mellett a fotelek és
a függönyök is pirosfehér színeket kaptak.
Ágy, asztal IKEA; Union
Jack fotel Andrew
Martin; Tapéta Albany
wallpaper

A gyerekszoba íves
falát a lépcsőház
kialakítása tette szükségessé, ami tapétával
burkolva egyedi hangulati elemmé vált ebben
a helyiségben.
Egyedi tervezésű ágy Praktikum
bútor; Függöny
és lakástextilek Bevlo;
Scion Dragonfly tapéta
Paisley Home

Játékosabb hangulatot kaptak a tágas
gyerekszobák, amelyek stílusát a tekintélyes
falfelületeket borító tapéták mintázata
határozza meg.
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Skandináv elegancia
tetőterasszal

34
Szöveg: Szász Katalin | Fotó: Batár Zsolt | Tervező: Rimóczi Imre, Dinamo Építészcsoport
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Nyitható, méretre
gyártott üvegbetétes fém térhatároló
választja le a dolgozószobát a közösségi
terekről. A fém-üveg
szerkezet ridegségét
hatásosan lágyítják
a függönyök, amikkel
a helyiség intimitása
is növelhető.

Az Andrássy út vonzáskörzetében egy szecessziós
épületben találta meg új otthonát az a házaspár,
akik úgy alakították ki életvitelüket, hogy egyszerre
két országban is otthon érezzék magukat.
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Az étkezővel egy térben kialakított nappaliban az L alakú kanapé
látja el a tértagoló
funkciót. Az elegáns,
minőségi bútorok
mellett az orrszarvú
trófeák teszik oldottabbá a hangulatot.
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Alapterület: 205 m2
Helyszín: a VI. kerület egyik
mellékutcája
Helyiségek:
1 nappali, étkező, konyha
2 dolgozószoba 3 körbeépített
világító udvar, 4, 5 hálószobák
6, 7, 8 fürdőszobák, 9 tetőterasz

ár a család tagjai nem az egész
évet töltik itt, mégis úgy érezték,
hogy az állandó ingázás miatt
Budapesten is szükségük van egy igényes
lakásra. Négy és fél éve kezdték a tervezést,
és az átalakításra egy baráti építészt kértek
föl, akivel hasonló az ízlésük, és az értékrendjük is. Együtt újragondolták az alaprajzot,
kibontották a válaszfalakat, és a közösségi térben kialakított új funkciókat
úgy választották el egymástól, hogy a lakás
közepét elfoglaló világító udvart dobozszerűen körbeépítették. Ez a sötétszürkére festett
központi rész itt egy kisebb fürdőszobát,
mosókonyhát, tárolóhelyiségeket és egyéb
szekrényeket rejt. Annak érdekében, hogy vizuálisan tágasabbnak tűnjön a tér, a konyha,
étkező, nappali és a nappaliból üvegbetétes
fém térhatárolóval leválasztott dolgozószoba
egységesen lakozott betonpadlót kapott.
A fényes padlóhoz és a már meglévő bútorokhoz visszafogott színvilágú, matt felületekkel kialakított enteriőröket komponáltak.

Több helyen visszabontották a falat, hogy
az eredeti téglastruktúra újra felszínre kerüljön – ez történt az egyik közlekedőben található alkóvval is, ami így bortárolóvá alakult
át, és a fal síkjában, a lakásban talált eredeti
ajtókat felújítva üvegezett frontokat kapott.
A nappali mellett a konyhaszigettel kiegészített konyha a megszokottnál jóval nagyobb
teret nyert, mivel a társasági élet és a közös
főzések alkalmával rendszeresen itt gyűlnek
össze a vendégek. Ebből a helyiségből
vezet fel a tetőtéri teraszra az indusztriális
stílusú, egyenes karú lépcső betonvasból
készült korlátjával, amelynek megvalósítása
a födém megbontása miatt nagy vállalás
volt, bravúros megoldásokat igényelt. Mivel
a lépcső a tetőn egy üveges felépítménnyel
kapcsolódik a teraszhoz, a konyha innen
is természetes fényhez jut. Fönt a magasban
a nagyvárosi romantika lenyűgöző képe tárul
elénk: a pesti háztetők, a tűzfalak, a rozsdás
felületek és a vakolatlan kémények látványa
mellett a város a legszebb arcát mutatja.
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A bejárati ajtó melletti
közlekedőben alakították ki az előszobát,
rejtett gardróbszekrényekkel és kényelmes,
kárpitozott ülőbútorokkal.

Bőr fogantyúkat
kaptak a szürkére
festett, MDF lapokból
és gipszkartonból készült frontok, amelyek
dobozszerűen veszik
körbe a világító udvart, és a vizes helyiségek mellett tárolókat
rejtenek.

A visszabontással
nyert téglafal előtt
látványosan megvilágított borospalackok
sorakoznak, amiket
a lakásban talált eredeti ajtók védenek.

A hajózás és a vitorlázás szeretete
a lakásban többféleképpen jelenik meg:
egyrészt egyértelműen jelzik ezt
a dekorációként megjelenő fekete-fehér fotók
a falakon, vagy a lépcső tetején az üveges
felépítmény kör alakú hajóablaka, de
a tetőterasz is hajódekk fapadlót kapott.
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Semleges, szürke színt
választottak a beépített
konyhabútornak,
amelynek nagy becsben
tartott sütője külön
konyhaszigetet kapott.
Ebben a kényelmes
méretű térben a vendégek kedvéért még két
lounge fotel is elfért,
a lépcső pedig fölfelé
mutató egyenes, egyértelmű irányával tágasabb térérzetet teremt.
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A fényesre lakkozott
betonpadló hatásos
kontrasztot alkot
az indusztriális lépcsővel és a retró stílusú
komóddal, ami fölött
vitorlások szelik
a habokat dagadó vitorlákkal, de két evező
is a hajózás és a haladás szimbólumát erősíti.
A fő hálószobához
zuhanyzós fürdőszoba
is tartozik, amit üvegbetétes fémszerkezettel
választottak el – ehhez
rejtett karnissal felszerelt függöny is tartozik
–, ugyanakkor a fahatású padló a két
helyiség összetartozását erősíti.

Az ágy kapja
a főszerepet a fő
hálószobában, minden
más csak mellékszereplő: a fényes fehér
frontokkal felszerelt,
beépített gardrób,
a virágmintás tapéta,
vagy éppen az elegáns
olvasólámpák és
a szimmetrikusan elhelyezett éjjeliszekrények.

“My bed is my gold” – vallja a tulajdonos,
aki a kényelmes alvás érdekében magas, jó
minőségű matraccal rendelkező
ágyat választott a hálószobába, ami az
ő hitvallása szerint a kiváló életminőséget
testesíti meg.
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Az egykarú lépcső
egy üveges felépítménnyel érkezik meg
a fapadlóval burkolt,
tágas méretű tetőteraszra. A lépcső tetején
kis körablak keretezi
a Budai Vár látképét.
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Ekelektikus
tetőtér

Szöveg: Borsos Klára | Fotó: Danyi Balázs | Tervező: Csorba Réka, ifj. Szakál Ferenc; Szakál Andrea, Blokk építész műhely
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A nappali leghangsúlyosabb eleme
a központi helyet
elfoglaló könyvespolcrendszer, ami egyúttal
a galéria lépcsőjét
is határolja. Opál plexi
hátlapján – különösen
esténként – izgalmas
árnyképként körvonalazódik a lépcsőn
közlekedők sziluettje.

Gyermekkorom egyik legizgalmasabb játszóhelyét műemlék
házunk romantikus, örökké félhomályos padlása jelentette.
Talán ez az oka annak, hogy sokszor ma is eljátszom
a gondolattal: milyen lenne egy tetőtéri lakásban élni – mint
Dávidék kétszintes otthonában Budán.
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Alapterület: 130 m2
Helyszín: a budai
Szilágyi Erzsébet fasor
Helyiségek:
1 nappali, 2 étkező, konyha
3 fürdőszoba, 4 kamra
5 előszoba, 6 terasz
7 nappali galéria, 8, 9 hálószobák
10 fürdőszoba, 11 terasz
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tágas, napfényben fürdő lakás
a Szilágyi Erzsébet fasor egyik
bérházának legfelső emeleteit foglalja el. Ezt a 2008 előtt indult, majd hosszú
ideig kényszerű várakozásra ítélt beépítést
2015-ben, szerkezetkész állapotban kapta
meg a háromtagú, fiatal tervezőcsapat – akik
egy közös ismerős révén nyerték el a megbízást. A munkát mindvégig pozitív együtt
gondolkodás jellemezte, aminek eredményeként nagyvonalú, minden fölösleges elemet
nélkülöző, élhető lakás született.
A tulajdonosok – Bea és Dávid, akik kisfiukkal élnek itt – élénk társasági életet élnek.
Ennek megfelelően az alsó szintet lehetőleg
egyetlen, nagy, összefüggő térként képzelték
el, amelyben az egyes funkciók nem válnak
élesen el egymástól. Ezért a tervezők igyekeztek kiiktatni a válaszfalakat, helyettük
különféle burkolatváltásokkal és térbeállított
bútorokkal alakították ki az egyes funkcionális egységeket. Míg az előtér-konyha-étkező egymásba nyíló tereit hűvösebb

hatású greslapokkal burkolták, addig
a nappali két lépcsőfokkal magasabbra került
és melegebb hatású fapadlót kapott. A ferde
tetősíkok és a lélegzetelállító belmagasság
csodás térélményt kínál, és a tágas teraszajtó
által keretezett városmajori panoráma napról-napra megújuló, megunhatatlan látványával egészíti ki a nappalit.
Rengeteg ötletes megoldás színesíti az enteriőröket, de talán az egész lakás leglátványosabb eleme a galériára vezető lépcsőket határoló könyvespolc, ami nagyvonalúan befogja
a teljes belmagasságot és követi a ferde tetősík vonalát. Emellett a tulajdonosok különös
gonddal választották ki a családi örökségből
származó, antik szekrényeket, személyes
tárgyakat, melyek helyét a tervezőkkel együtt
határozták meg a lakásban. Bea több értékes
ötlettel járult hozzá a belső terek alakításához, ilyen például a család legifjabb tagjának
rajzaiból összeállított mini tárlat, ami a konyhapult fölötti falszakasz üveglappal védett
dekorációjává alakult.
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Kellemes eklektika jellemzi az étkezőt, ahol
a különféle stílusok, korok mesterien keverednek egymással. Az antik
családi darabok mellett
jól mutat a modern étkezőbútor, és a galéria

korlátjának egyedi,
acél szerkezete –
a tervezők készítette
kötélháló hatásosan
egészíti ki az enteriőrt.
Étkezőasztal, székek
IDdesign;

Edilkamin nyitott tűzterű kályha Urbanflame;
Étkezőasztal fölötti
függeszték, Flora Light
70 Adamlamp; Lámpák
Világítástechnika Kft.;
Tömör tölgy fapadló
Mátraparkett

Több generáció jelenik meg az eklektikus
belső terekben: az antik és modern bútorok
mellett – amelyek a múltat és a jelent
képviselik –, egy látványos gesztussal
a gyerekrajzok is főszerephez jutnak.

Ötletes megoldásként
a konyhát és előszobát
egyetlen blokkba
szervezték, amit javarészt készen kapható
bútorokkal valamint
hozzájuk passzoló,
egyedi kiegészítőkkel
rendeztek be. Ilyen többek között a beépített
szekrényhez csatlakoztatott étkezőasztal is.
Konyhabútor IKEA;
Padlólapok RT Proxima
Grigio Century
Ceramica; Egyedi tölgy
lámpatestek Blokk
építész műhely; Egyedi
beltéri nyílászárók
Póczafa Ajtó & Ablak
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A padlóburkolatnak
köszönhetően – amelyet
Bea maga választott –
a klasszikus polgári ízlés
jelenik meg az emeleti
fürdőben, emellett
a modern szaniterek
és szintén a tulajdonos
kérésére kialakított
öntöttbeton mosdópult
pedig a kortárs designt
képviselik.
Falburkolat Tonalite
Coloradó Bianco
Kerámia Trend;
Cementlapok Moza;
Öntöttbeton mosdópult
Betonicon; Kád Ravak;
Essence csaptelep
Grohe; Egyéb szaniterek Roca
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Kreatív falfestés
a tetőtérben
A tetőterek vonzereje töretlen, a kevésbé
szokványos, ferde falakkal határolt helyiségek
sajátos romantikája vonzza a válallkozó
szellemű lakókat, akik kedvelik az egyedi
megoldásokat, a személyre szabott designt és
dekorációt, sőt, a kreatív falfestéstől
sem riadnak vissza.

Szöveg: Szász Katalin | Nyitókép: FAB Color | Fotók: Angélique Buisson, Barbara Purdy Design, FAB Color (5), Mark Ashbee Photography, Studio Salaris, archív
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festett oromfalak
Leggyakrabban az épület főpárkánya fölötti mellvédfal, vagy
oromfal belső része kínálja magát festésre, már csak azért is,
mert a tetőterek berendezését tekintve leginkább ezt a felületet hagyják érintetlenül a bútorok és más berendezési tárgyak.
Mivel általában ez a nézet adja a legtágasabb érzetet is a ferde
síkokkal határolt terekben, érdemes optikailag rájátszani erre
a hatásra. Attól függően, hogy milyen színt választunk, vizuálisan egyre messzebbre tolhatjuk ezt a falat a kiválasztott nézőponttól – minél sötétebb tónusú falfestéket választunk hozzá,
annál inkább mélyíthetjük vele a teret. Egy ilyen festett oromfal
magához vonzza a szemet, és a segítségével tágasabb térérzetet hozhatunk létre.
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tetőgerendák színesen
Ahol nem épp a térnövelés érzése a cél, szerethetőbbé és kuckósabbá teheti a helyiséget, ha a tetőgerendákat kihangsúlyozzuk.
Különleges, esztétikus megoldás lehet, ha az enteriőrrel összehangolva színre festjük őket, így még erőteljesebbé tehetjük
a struktúrát – persze ehhez olyan gerendákra van szükség, amik
a lehető legkevésbé törik meg, inkább követik a tetőtér vonalvezetését. Ugyancsak fontos szempont, hogy milyen funkciót lát
el ez az a helyiség, ahol ilyen festést alkalmazunk – a mosható,
vagy padlófestésre is alkalmazható festékek ellenállnak a párának és a nedvességnek, akár hidegburkolat helyett is alkalmazhatók mérsékelten igénybevett falfelületeken. (pl. Modern
Emulsion, Modern Eggshell – FAB Color)

a nagyobb belmagasságért
Amikor a parapetfalakat is bevonjuk a játékba, miközben a ferde
tetősíkok fehéren maradnak, magasabbnak érezhetjük a tetőtéri
helyiséget, mintegy kikönnyítve, eltolva magunktól a mennyezetet. Ez a megoldás akkor lesz igazán esztétikus, ha egyrészt
a tetőtér vonalvezetése letisztult, másrészt, ha a választott
falszín nem a kontrasztra épít, hanem épp ellenkezőleg, határozottan elválik ugyan a fehér mennyezettől, de szinte eggyé válik
a berendezés domináns tónusaival – így hangsúlyozva lent és
fent különbségét. Kivételes és nagyon mutatós lehet, ha a ferde
falsíkok és az oldalfalak is más-más színt kapnak. Ez persze
finomhangolást igényel, ilyenkor kizárólag akkor kaphatunk
tökéletes összképet, ha a választott falszínek egymás különböző
árnyalatait vonultatják föl.
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A kisebb, szűkösebb helyiségeket vizuálisan
nagyobbnak mutathatják a fényes
felületet képező
falfestékek.

megmozgatott falfelületek
Az igazán virtuózok mintákkal vagy színes csíkokkal is dekorálhatják a tetőteret. Mivel a speciális adottságokat érdemes
figyelembe venni, kár lenne egyszerű horizontális vagy vertikális
dekorációban gondolkodni. A vékonyabb, festett csíkok akár
kereztezhetik is egymást, vagy szélesebb sávokká nőve több
színben is megjelenhetnek, sőt akár a ferde falfelületek egészét is átfesthetjük. Ezek a dekorációk játékosabbá teszik az
enteriőröket, hatásosan mozgatják meg az összképet – sőt akár
egy-egy ajtó, vagy gardrób is bevonható a játékba. Amennyiben egy kevésbé világos tetőtéri részben nagyobb falfelületre
tervezünk festeni, érdemes olyan festéket használni, ami fényes
felületképzésével valamelyest visszaveri a fényt.
(pl. Full Gloss – FAB Color)
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Szöveg: Borsos Klára | Fotó: Baksa Gábor | Tervező: Radnóthy Szabolcs, Mohari Máté, Nakedhome
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Egy DJ
formabontó
otthona
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otthonok

A közösségi tér egységes padlóburkolatot
kapott, és itt helyezték
el a Dj stúdió keverőjét a reggelizőpultba
süllyesztve, illetve
az alacsonyabb számítógépasztalt is, amelyet
látványos akusztikai
elemek vesznek körbe
a falak mentén – egyedi
lámpákkal felszerelve.
Akusztikai elemek
Techfoam; Lamp
Gustaf függesztékek
Deborah Lighting
Studio; Laminált parketta Diego

Kislakásnak számító alapterület kettős funkcióval nem
egyszerű feladat. Radnóthy Szabolcs egy újbudai lakóparkban
alkotta meg a kétszemélyes otthont és mini stúdiót magába
foglaló extravagáns lakásbelsőt.

Ú

1
4
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2

3

Alapterület: 50 m2
Helyszín: Lakópark Újbudán
Helyiségek:
1 nappali, étkező, konyha
2 hálószoba, 3 fürdőszoba
4 előtér, 5 erkély
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jbudán, a gomba módra szaporodó
lakóparkok egyikében, egy két
szobás kislakás berendezésére
kapott felkérést az építész, belsőépítész
Radnóthy Szabolcs. Első pillantásra sem tűnt
olyan egyszerűnek a feladat, hiszen megbízója egy foglalkozását tekintve aktív DJ, aki
leendő lakásának kettős feladatot szánt.
Egyfelől egy két személynek kényelmes otthont képzelt el, ahol azonban a mindennapi
munkájához nélkülözhetetlen stúdiójának
is jut hely. A rendelkezésre álló teret vizuálisan és technikailag is két nagy egységre
osztva, különösebb kompromisszumok
nélkül sikerült kialakítani a kettős funkciót.
Az összefüggő térként kezelt nappali-konyha-előtérbe ügyes belsőépítészeti csoportosítással illesztette be a tervező és munkatársa
a stúdiót, így ebben a közösségi helyiségben
praktikusan keverednek a mindennapi
élethez szükséges és a munkával kapcsolatos
szerepek. Kétszemélyes teakonyha rejtőzik
a sarokban, amit egy reggelizőasztalként
is használható keverőpult határol a napfényes,

kényelmes kanapékkal kialakított nappalitól – itt még egy bioethanol kandalló is elfért,
hogy barátságosabbá tegye a hangulatot
a hűvösebb napokon. A magasított pultra merőlegesen, de még a konyha terében maradva
helyezték el a stúdió munkapultját, ami az oldalfalakról a mennyezet felé kúszó, látványos
akusztikai paneleket kapott. Színváltó világításukkal és karakteres, geometrikus formáikkal, valamint merész fekete színükkel ezek
a panelek az egész közösségi tér hangulatát
meghatározzák, némi extravagáns hatást
adnak a lakásnak. A hálószoba és a fürdő
kettőséből álló intim zónában már jóval
visszafogottabb a hangulat. Bár a lakásnak
ez a távolabbi, nyugodt, része is bővelkedik
fekete felületekben – ilyenek a beépített
gardrób frontjai a hálóban vagy a fürdőszoba
falburkolata –, amiket azonban a barátságos
barna és drappos színfoltok igyekeznek kön�nyedebbé tenni. Összességében az elvadult
party-koncepcióból indult lakásbelsőben
mérnöki pontossággal megtervezett rend
és harmónia uralkodik.

Míg a tértagoló szerepet is betöltő pult
karakteres fekete színt
kapott, az egyszerűen
berendezett, teakonyha diszkréten simul
környezetébe fehér
frontjaival.
Konyhabútor, konyhai gépek IKEA;
Falburkolat Rákosy
Glass; Dohányzóasztal,
bárszékek IDdesign;
Kanapé Nivo Home
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A fekete-fehér tónusok váltakozását,
férfias kontrasztját, valamint a geometrikus
formák szigorúságát a nappali lágyabb
vonalvezetésű kanapéja és a több helyiségben
is megjelenő barnás árnyalatok szelídítik
meg a lakásban.
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Az erkélyes hálószoba a pihenés
mellett a tárolásban
is fontos szerepet tölt
be beépített gardróbjainak köszönhetően.

A tudatosan megkomponált, visszafogott fürdőszoba
leglátványosabb eleme
a zuhanyfülkét határoló
3D hatású falburkolat.

Ágy Prime
Home Budapest;
Gardróbszekrények,
éjjeliszekrény, fehér
komód, olvasólámpa
IKEA; Mennyezeti
világítás Elter Világítás;
Függöny Nivo Home

Szanitereket, burkolatok, csaptelepek, zuhanyfal Rokfort Home;
Redo világítás Deborah
Lighting Studio

otthonok
Szöveg: Pleskovics Viola | Fotó: Székely Péter | Tervező: Daruka Gergely, Szőnyi Adél

otthonok

Füsttükrös üveglapokkal burkolták
a konyhapult lábazatát,
ami felett masszív,
rétegelt falemez nyúlik
konzolosan előre, hogy
kényelmes étkezőasztallá alakuljon.
Bárszékek méretre alakítva Jysk;
Nowodvorski industrial függesztékek
lampabolt.hu; Elszívó
Gorenje; Konyhai gépek
és főzőlap Bosch

A hazai tervezők egyre bátrabban inspirálódnak a hatvanas,
hetvenes évek építészetéből. Ez az eladásra szánt óbudai lakás
is a ház stílusát megőrizve, kortárs megoldásokkal bővítve
alakult át modern, korszerű otthonná.

2
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3

Irányított fényjáték

4

Alapterület: 61 m2
Helyszín: Óbuda,
Árpád fejedelem útja
Helyiségek:
1 nappali, étkező, konyha
2, 3 hálószobák,
4 gardrób, 5 fürdőszoba
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K

isméretű, legfelső szinti lakás
az Árpád fejelem útján, kevésbé előnyös térszervezéssel.
A kiindulást jelentő ingatlan két kisebb hálója
és két egymásból nyíló szobája zárt rendszert
eredményezett, amit nyitottabbá kellett tenni
a tágasabb térélmény érdekében. Daruka
Gergely és Szőnyi Adél tervezők egy különálló
szobával és a háló - étkező - nappali nyitott
hármas egységével számolták fel a felesleges
kötöttségeket. Ebben a hármas felosztásban
mégis meg kellett teremteni a hálószoba
privát szféráját. Most egy egyedileg tervezett,
fémvázas üveg tolóajtó látja el ezt a feladatot,
ami ugyan leválasztja a hálót a közösségi térről, mégis átengedi a természetes fényt. Ez
a budai hegyekre néző szoba, míg a vele szemben kialakított, saját erkéllyel is rendelkező
nappali a Duna felé fordul. Központi elemmé
vált a lakásban a konyhasziget, és bár körbejárható kialakítása elkerülhetetlen volt a ház
közművei miatt, előnyös tulajdonsága, hogy
használója így a közösségi tér részese marad-

hat. A végeredmény szempontjából, bármerre
tekintünk, szinte minden pontról nézve
feltárul az a kilátás, ami egyúttal a lakás
legnagyobb értékét is jelenti.
A tervezők körültekintően válogatták össze
a különféle minőségi burkolatokat és más,
felhasznált anyagokat az átalakítás során:
bár többségük megfelel a kortárs ízlésnek,
mégis több olyan akad köztük, amelyik a ház
stílusával is harmonizál. A trendi fémkeretes
ajtók és térhatárolók a hatvanas és hetvenes
évek fémszerkezetes nyílászáróira reflektálnak, a konyha mögötti tároló szintén
fémvázas ajtaja pedig a korszak jól ismert,
sárga drótüvegbetéteit kapta – ez maradt
meg eredetiben az erkélykorláton is. Az üveg-,
füstüveg- és tükörfelületek alkalmazása hűvös eleganciát kölcsönöz a belső térnek, emellett hatásosan ellenpontozza a nyers, vágott
tégla és a barátságos faburkolatok melegségét.
De az sem elhanyagolható szempont, hogy
ezek a tükröződő felületek ügyesen terelik
a természetes fényt a lakás belső részei felé.
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Az eredeti födém
keresztben is futó
vasbetongerendáit
kiugratott gipszkarton
mennyezettel fedték
be, így a mennyezet
és a LED fénycsöveknek
köszönhetően
a világítás is követi
a funkcióváltást.

A kanapé mögött minőségi fenyőfalécekből
készült falburkolat jelöli
ki a nappali terét, ahol
a tulajdonos korábbról
megőrzött dohányzóasztala is helyet kapott.
Kanapé IKEA;
Szőnyeg Diego

A tértagolásban a burkolatváltások és a mennyezet léptetése
mellett különlegesen fontos szerepet kap a világítás: a látványos LED
fénycsövek nem csak a falakon, de rejtett világításként
a konyhaszigeten is meghatározó látványt nyújtanak.

A nappali falával szemben unikális falburkolat
jelenik meg: a szeletelt
téglákat a megszokott
feles kötéssel ellentétben hálós elrendezésben vitték fel a felületre. Előtte az egyedi
tervezésű konyhai
szekrény nappaliba illő
komóddá változik.
Bontott, szeletelt
tégla falburkolatként
Téglárium;
Üveg és tükör ajtók
Pro Glass Stúdió;
csaptelep Grohe
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A szürke higgadtsága
és a fafelület melegsége teremt nyugodt
hangulatot a fekete
fémkeretes, füstüvegbetétes, tolóajtóval
leválasztott hálóban.

A konyhába vezető
közlekedőt kihasználva
– ahonnan a fürdőszoba
és egy újabb hálószoba nyílik – füsttükör
tolóajtókkal felszerelt
gardróbszekrényeket
alakítottak ki.

A zuhanyzós fürdőszobától elkülönülő minimalista mellékhelyiség
sötétszürke kerámiaburkolata jól illeszkedik
a lakás füsttükrös
felületeihez.

Ágy egyedi fejtámlával IKEA; Díszpárnák
Kika; Függöny Diego;
Nowodvorski Ellice lámpa lampabolt.com

A szürke különböző árnyalatai és
a rengeteg üvegfelület, még
a barátságos fapadló mellett is férfias
karaktert kölcsönöz az egész lakásnak.
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Az árnyékolók – legyen szó külső vagy beltéri
szerkezetekről – alapvetően hő- és fényszabályozásra
szolgálnak, de manapság ennél sokrétűbbek. Mivel a belátást
a legtöbben a kültéri árnyékolókra bízzák, a beltériek esetében
felértékelődött az akusztikai és az esztétikai szempont, míg
a kültéri árnyékolók az épületek és a kertek hangsúlyos
design elemeivé váltak.
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Nyitókép: Krüllung Árnyékolástechnika | Szöveg: Szász Katalin

Árnyékolás felsőfokon

Két áttetsző textilrétegből készült, speciális, többrétegű
roló, fényzáró textillamellákkal összekötve – egyesíti
a feltekerhető roló és a reluxák fényszabályozó tulajdonságait.
Krüllung Árnyékolástechnika

03

A roletta függőleges és ferde síkú
felületekre is használható, anyaga lehet fényzáró, fényáteresztő,
vagy alu pigment bevonatú textília, ami hatékonyan segítik a hő
visszaverését. Szennytaszító, fölül
alumínium tengelyre tekeredik fel,
alsó részében pedig nehezékként
egy alumínium profil található.
Motoros és mechanikai működtetéssel
is elérhető. Umbroll®

02

A nyílászáró külső síkján futó
alumínium lamellás zsaluzia,
ami motorosan leengedhető
és felhúzható, valamint lamellázata
a vízszintes helyzettől a teljesen zárt
állapotig tetszőlegesen forgatható.
Krüllung Árnyékolástechnika
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A sávroló egy különleges roletta rendszer, ahol dupla anyagmennyiség tekeredik a tengelyre. Az anyag mintázatával és
a minták fedésének állításával szabályozható a beáradó fény
mennyisége. Umbroll®

Tetszőlegesen eltolható, textil
lapokból álló lapfüggöny. A felső alumínium sínekhez tépőzárral rögzített
lapok anyaga, mintája és szélessége
is szinte végtelen számban variálható.
Krüllung Árnyékolástechnika

Külső textil roló, ami a széles anyagválasztéknak köszönhetően könnyen
illeszkedik a homlokzathoz. Egyes
típusai, például a zipzáras-sínes
megvezetésűek többek között rendkívül szélállók.
Krüllung Árnyékolástechnika
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Homlokzati rendszerbe illeszkedő
egyedi lamellák. Syba Napvédelem
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A Multiped zsaluzia árnyékot vet az
üvegfelületre, miközben zavartalan
kiáltást biztosít.
Umbroll®

A ROMA zipScreen külső textilárnyékolót nagy szélállósága mellett akár
18 m2 egybefüggő feszített felület
jellemzi. 180 különböző színű – akár
teljes fényzárást biztosító – UV- és
időjárásálló textillel készülhet.
Alu-Redőny
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A FUSION alumínium pergola a homlokzathoz
meghatározott dőlésszögben rögzíthető, elhúzható tetőszerkezettel, beépített esővízelvezetéssel rendelkezik. Oldalsó textilárnyékolóval
is felszerelhető. Alu-Redőny

A könyökkaros napellenző tokozott
rendszere betekert állapotban teljes
védelmet nyújt a ponyvának. A Full
Casette a legelegánsabb megjelenésű
könyökkaros napellenző.
Umbroll®

Az OPERA alumínium pergola
motorosan működtethető lamellás
tetőszerkezettel rendelkezik. Oldalsó
textilárnyékolóval, üvegajtóval
is bővíthető. Szabadon álló, falhoz
rögzített vagy a két fal közé épített
konstrukcióban egyaránt megvalósítható. Alu-Redőny
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14
13

Általában nagyobb teraszok és felületek árnyékolására szolgál a pergola, ami viszonylag
kis dőlésszög mellett is elvezeti a vizet, így a nyári
zivataros időben is élvezhetjük a kerti teraszt.
Umbroll®

Feszített acél vázra épülő, egyedi árnyékoló szerkezet. Syba Napvédelem

A NOMO alumínium pergola
szabadon álló vagy falhoz illeszthető kivitelben, oldalsó szélés esővédelemmel (textil- vagy
üveg) ellátva, teljesen elhúzható motoros tetővel rendelkezik,
és akár LED hangulatvilágítással
is kiegészíthető. Alu-Redőny
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Forgatható alumínium nagylamellás árnyékoló,
ami tetszőleges színű porszórt felületkezeléssel
rendelhető. Krüllung Árnyékolástechnika

18

A Red Dot Design Díjas THide napellenző olasz formatervezők munkája.
Motoros működtetéssel nemcsak
a vászon, hanem a tok is állítható.
Több mint 400 féle UV-álló textilből
készülhet, beépített LED világítással,
esővíz-elvezetéssel és leereszthető
elővászonnal rendelkezik. Alu-Redőny

Napvitorlák speciális, egyedi
variációkban. Syba Napvédelem
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Szöveg: Varga Csilla Lujza | Fotó: Gosztom Gergő | Tervező: Fejes Gergő vezető tervező, Sutyinszki Anett belsőépítész munkatárs, Plusdesign Studio
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Magánklinika
luxuskivitelben
Geometrikus elemek játéka, rejtett fények, légies terek, kifinomult színkezelés. Első benyomásra
talán nem is gondolná az ember, hogy egy magánklinika előterében jár. A hazai orvosi
rendelőkről kialakított elképzelésünket újraértelmezi az Eiffel téren található Medicover klinika.
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itől válik az orvoshoz járás kevésbé negatív élménnyé? Mintha pontosan erre a problémára
keresett volna megoldást a tervező, Fejes
Gergő a Medicover klinika újjáépítésekor.
Válaszként olyan belső tereket alkotott,
ahol az ember, mintha egy szálloda halljában járna, nem az az első gondolata, hogy
betegnek érzi magát.
A tervezés alapkoncepciója az a sokszögletű geometrikus formavilág, ami szinte
mindenhol visszaköszön: bútorokon, lámpatesteken, tapétán, burkolaton, de még
a növénytartó konténereken is. Habár
anyagukban különböznek, egymásra jól
reflektálnak a formák, és ennek köszönhetően játékos hangulatot teremtenek
a térben. Mindezt hatásosan erősítik
a rejtett fényforrások, amelyek szinte
behálózzák a teret: például az álmennyezetbe építve, máshol az ülőgarnitúrák és
a padló találkozási pontjánál vagy aranyozott designcsillárok formájában bukkannak fel. Kellemes, sárgás, fényükkel
higgadt, nyugodt hangulatot teremtenek
a várakozáshoz, amihez nagyban hozzájárul a növények jelenléte is – még úgy is,
hogy a steril környezet védelme érdekében esztétikus műnövények kerültek
a térbe. A tér optikai növelésében
a bronzos tükörelemek és a faburkolatok
harmonikus egymásmellettisége kapott
hangsúlyos szerepet. Már a luxus érzetét
erősíti a monokróm színvilág némi csillogással vegyítve, ami az arany, a bronz, és
a bézs váltakozásában valósul meg. A tervező egyszerre fókuszált a betegek és az
ott dolgozók igényeire, olyan enteriőröket teremtett, amelyben a várakozás
türelmetlenségét, a köztes idő élményét
felülírja a játékosság, a nyugalom, és az
elegancia érzetének együttes jelenléte.
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A geometrikus formák a lámpatestek mellett mintává alakulnak
a tükröződő felületeken hogy megmozgassák a teret, a tükrös falrészletek
pedig tágasabb térérzetet teremtenek.
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Szöveg: Molnár Ágnes | Fotó: Jaksa Bálint
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Cakó Kinga a firenzei Polimoda Egyetemen, majd a Central Saint
Martins College of Art and Designban tanult divattervezést. Dolgozott
stylistként, különböző hazai és nemzetközi brandeknél tervezőként,
majd 2013-ban megalapította saját márkáját. Tavaly év végén pedig
megnyitotta showroomját is.

cako kinga saját
tervezésű ruháit forgalmazza
és mutatja be új
showroomjában.
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ár már évek óta motoszkált a fejében a gondolat, de amikor meglátta
a Margit utca és a Mecset utca
sarkán álló, kicsi, de barátságos üzlethelységen a kiadó táblát, Kinga úgy érezte, megtalálta a megfelelő helyet saját
showroomjának.
Az üzlet rettenetes állapotban volt, mégis
alig egy hónap alatt egy hangulatos, fiatalos, minimalista stílusú teret alakított ki
benne barátnője, Bertóty Eszter enteriőrtervező segítségével. „A színek adottak
voltak, én alapvetően ezeket a neutrális
tónusokat kedvelem” – mutatja Kinga.
„Eszter javaslatára a raktárból alakítottuk

ki az öltözőfülkét, ő segített mesterembereket találni, és még olyan ötleteket is
adott, hogy az egyedi tervezésű tömörfa
asztalon legyen egy csempés kis tálalórész
a kávéscsészéknek.” A falakról leverték
a vakolatot, majd betonszínűre festették
át és lekezelték. Az apró üzlethelyiségben
nagyon jól mutatnak az egyedi tervezésű,
fából készült sztenderek, amiket az asztalhoz hasonlóan egy váci asztalosműhely
készített, valamint az olyan design bútorok,
mint a DSW Chair, az East River Chair és
a L’oiseau famadarak vagy az Eames
House Bird a Point Zerotól. A falakat
Oleg Borisuk képei díszítik, aki a kezdetek
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„Jó látni, amikor összemosódnak a határok – legyen
szó grafikáról, festészetről, szobrászatról vagy építészetről. Lényeges, hogy
az emberekre hassanak
a szép dolgok. Számomra
fontos a vizuális feltöltődés.”

óta készíti Kinga
imagefotóit.
Jelenleg
a 2018-as tavaszi-nyári kollekció
színes, merész darabjai láthatók a képeken
és a fa állványokon sorakozó egyedi vállfákon. Különlegességük, hogy a ruhákon
Győri Márton festőművész absztrakt képei
elevenednek meg. „Már régóta szerettem
volna felhasználni Marci festményeit, és
most ennél a kollekciónál jött el a pillanat” – meséli Kinga, aki több generációs
művészcsaládban nőtt fel, és nem először
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ötvözi a képzőművészetet
egyedi ruhakölteményeivel.
2016/2017-es
őszi-téli kollekciójának kontrasztokra épülő
darabjain öccse, Cakó Dániel grafikái
jelentek meg, míg a korábbi Memory néven
futó ruháira Korolovszky Anna grafikái
kerültek, aki egyébként a logót is tervezte.
És úgy tűnik, Kinga marad a művészetnél:
a következő őszi-téli kreációihoz édesapja,
Cakó Ferenc homok animációs képeiből
merít majd ihletet a textilprintekhez.
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Szöveg: Borsos Klára | Fotó: Erdőháti Áron, Milica Mrvic | Belső kialakítás: Szerencsés Gabó, Juhász Dóra, Ungár Fanni
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Mintha errefelé a fizika szabályait fölrúgták volna. Minden a levegőben
röpköd: mennyezetről alábukó vállfák és színpompás zászlók,
klasszikus, színházi páholyokra emlékeztető fülkék mélyéből leselkedő,
különleges ruhadarabok, elegáns táskák és bohókás kiegészítők
sokasága vár ránk a fiatal iparművészek munkáit felvonultató Lucky
Shepherd Designer Store-ban.

a juhász dóra
és szerencsés gabó
alapította lucky
shepherd hazai
tervezők ruháit
és kiegészítőit forgalmazza.
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M

ár az üzlet neve is izgalmas,
kezdjük talán a magyar nyelvű
magyarázattal. A brand megálmodóit – akik egyben a bolt szellemi
alapítói, üzemeltetői is – Szerencsés Gabó
és Juhász Dóra dizájnereket saját nevük
inspirálta a Lucky Shepherd, azaz Szerencsés Juhász szóösszetétel megalkotásában. Róluk annyit, hogy az Iparművészeti
Egyetemen kovácsolódott barátságuk
folytatásaként később közös műhely és
közös munkák születtek, melynek eredményeivel először a Jurányi Inkubátorházban
működő showroomjukban mutatkoztak be.
Gabó ruhái időállók és rafináltak, Dóra

funkcionális, minőségi táskáiról és kiegészítőiről híres. A kezdeti sikereken felbuzdulva hamarosan egy önálló üzlet nyitása
is szóba jött, melynek helyszínét Budán találták meg, ám etalonként a pesti belváros
Petőfi Sándor utcai klasszikus szövetboltja
szolgált. A bolt aprócska alapterületén
korábban különféle üzletek, legutóbb egy
Ügyvédi Iroda működött.
Az aktuális Lucky Shepherd enteriőrt
Gabó és Dóra az elődöktől örökölt adottságok továbbfejlesztésével alakította át
mai formájára – és úgy tűnik a koncepció
bevált. Nem véletlen, hogy a dizájn bolt
kétéves születésnapját különleges attrak-
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A világos háttér
kitágítja a szűk teret,
a klasszikus,
fából épített installáció
és galéria időtlen eleganciát
sugároz. Ám a látványt kétségkívül Ungár Fanni vállfákkal dúsított csillárja
koronázza meg.

ciókkal fűszerezett bemutatóval
tette felejthetetlenné az időközben 13 fősre
duzzadt dizájn
csapat. A különleges tortákból, lufikból kreált alkalmi
díszletek között megjelentek a legújabb, trendi darabok is, melyekkel elsősorban a fiatal középkorúak érdeklődésére számítanak. Persze kapható itt
a legkisebbeknek is ruha, sőt, igény esetén
méretre is szabnak öltözékeket. A Lucky
Shepherd állandó beszállítói között meg-
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találjuk Fehér
Beatrix fotókkal
díszített ruháit,
Jakócs Zsanett
bőrből készült
ékszereit, Janka
Arnóczy pénztárcáit és lakberendezési kiegészítőit,
Király Fanni és Gera Noémi ezüst ékszereit, Lengyel Zsuzsi táskáit, Madarász Dóra
és Madarász Alíz játékos ékszereit, Mezofi
Andrea nőknek és férfiaknak tervezett
ruháit, Kabo Valbona táskáit és kiegészítőit, valamint Zentai Emese alumínium
ékszereit is.

99

gasztro
Fotó: Téglásy Zsuzsa

gasztro

Tésztán innen, pizzán túl, a Belváros
szívében, Al Capone vigyázó
tekintetének kereszttüzében
a spagettitől a pannacottáig
végigkóstolhatjuk az olasz konyha
remekeit. Pasta e basta!

Mediterrán
ízek és
a tészta
mindenek
előtt
Szabó András és Birincsik Gábor séfek alánlata a Váci utcai Vendetta étlapjáról.

előétel

főétel

desszert

Trota di Fegato di Anatra

Risotto Nero e Gamberi

Torta Ricotta e pere

Az Európai szintéren nagyon kedvelt Francia
Foie gras, olasz motívumokkal kiegészítve.
A fahasábon tálalt hideg előételt, házi készítésű, vajban pirított Panettona, karácsonyi időszak után Pandoro egészíti ki. Az összhatást
végül a friss füge, és a fehér balzsamecetben
infuzionált aszalt füge adja. Évszakhoz illő
színekkel, és az alap ízeket mediterrán hatásokkal fűszerezve, élvezetes kezdő falat.

Egytálételként kínálva, a megpucolt
rák páncéljából nyert alaplével készül
a rizottó alap, amelynek színét a tintahal tintája adja, a parmezán és a vaj pedig a krémes
állagért felelős. A rákokat fokhagymával pirítva sáfrányos borredukció ízesíti. A tálalás
végén friss bébiparaj kerül az étel tetejére,
ami hatásosan egészíti ki a színekben és az
ízben egyaránt megjelenő kontrasztokat.

A ricotta a sajtgyártás melléktermékeként
jött létre, viszont az olasz konyha egyik
kedvelt alapanyaga, ami sós és édes ételek
készítésénél egyaránt használható. Igazán
könnyed desszert: a tortalapok törökmogyoróból készülnek liszt helyett, és a lágy
ricotta a körtével és a vaníliával kiegészítve
visszafogottan édes. Limoncello, bazsalikom
és mandarin frissíti ezt a színes desszertet.
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Éteri hangulat
a Belvárosban
Akadnak olyan éttermek és étkezdék, ahol egy laikus számára nehezen megfogható a design ereje, mégis érezhetően jól működnek, rendszeresen visszatérő
vendégkörrel rendelkeznek. A Selection bistro belső tereiben főszerephez jut a fény,
a légiesség, de a növények is hangsúlyossá válnak, miközben egy nagyon mai és
kimondottan vagány BBQ étteremről van szó, ahol a húsoké a főszerep.
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Szöveg: Kovács Péter | Fotó: Bujnovszky Tamás | Tervező: Fónagy Dóra designer
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ha hús, akkor bbq!
BBQ étterem lévén a Selection
bistroban a húsok faszén tüzelésű PIT smokerben készülnek,
lassú füstöléssel, itt a helyszínen
– ezt támogatja meg Orosz Richárd
vicces grafikája is: Tour de pig – nice
to meat you! felirattal.

A

stílusos, jól kialakított helyeknek
megvan az a sajátosságuk, hogy
a betérőt valósággal megfiatalítják.
Maximálisan igaz ez az ötödik kerületben
található The Selection bistrora is, amelynek
belsőépítészeti- és designmegoldásai
lehetőséget kínálnak arra, hogy az erőteljes
kulturális hagyományokkal rendelkező
városszövet ezen része a mához, a ma emberéhez tudjon szólni. A bisztró tervezője,
Fónagy Dóra Budapest számos helyére letette
már névjegyét, és ezen a munkán is jól érzékelhető az az átgondolt és nyitott designkoncepció, amelyet képvisel. Itt a belső tér
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struktúráját intenzíven meghatározza a földilletve a lég-elem párbeszéde. Nem csupán
az embermagasságig húzódó natúrtégla-falon,
illetve az azt felváltó légiesen fehér felületen
mutatkozik meg ez, hanem a bútorok elhelyezésén és struktúráján is. A terv egyfajta
dobozszerű elrendezésre épült, ennek megfelelően a székek és az asztalok színmezőket
alakítanak ki az enteriőrben. Ezt a lebegő
hatást erősítik a vékony, fémlábú székek, illetve az egyedileg gyártott asztalok
is. Emellett izgalmasan nyilvánul meg
a bisztróban a tervező azon szemléletmódja, amely az építészetet párbeszédbe állítja

a grafikával, vagy épp a divat elemeivel.
Jó példa erre a mennyezetre függesztett fény-növény-anyag installáció, ami több résztvevő
együttműködésével valósulhatott meg –
a LumoConcept (fény), Zsigmond György
(növények), Zsigmond Dóra (fashion layout)
és természetesen a tervező közös munkájaként. Orosz Richárd grafikái tovább erősítik
a koncepciót, karakteresebbé avatják a teret.
Ezek a gesztusok, nem szokványos megoldások végső soron szerethetőbbé teszik az egész
helyet, akárcsak az olyan játékos elemek,
mint a Meat/Eat felirat színes neoncsövekből
kirakott fényjátéka a falon.
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Szöveg: Torma Tamás | Fotó: Jaksa Bálint | Tervezők: Lengyel Márton belsőépítész, Rimóczi Imre építész
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Bar design
az Andrássyn
Egy szórakozóhely legerősebb karaktere nyilván az önfeledten partizó tömeg.
Ottjártunkkor, az este kezdetén, viszont teljes pompájában tárulhatott fel
a Hello Baby Bar, amely egy impozáns nagypolgári palota és az annak tereit
nagyvonalúan kiaknázó, kortárs dizájn találkozása.
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jó arcok
Schmal Henrik tervezte a Párisi-udvart
és az Uránia mozi épületét is. Megrendelője
az a Haggenmacher család volt, akik
a malom- és a söriparban éppúgy utaztak,
mint az ingatlanbizniszben. Csak az Andrássy
úton nyolc telket tulajdonoltak. Majd miután
a Haggenmacher sörgyár konkurált a Dréherrel,
később házasságok révén egyesültek. De azt talán
még ők sem gondolták, hogy az íves kapuzaton
megjelenő plasztika valaha pink neon napszemüveggel tekint majd az Andrássy útra.

A

z Andrássy út és az Eötvös utca sarkán álló, egykori Haggenmacherpalota még a sugárút viszonylatában is különleges ház. Az épületet évekkel
ezelőtt megvásárolták, azóta fejlesztésre
vár, talán egyszer szálloda lesz belőle. Első
emeletén a 30-as évektől kezdve a mai napig
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár működik.
Tulajdonosai éppen a közfunkció miatt
határoztak úgy, hogy további hasznosításig
az üresen álló földszintet és imponzáns
belső udvart bérbeadják - így a környékhez
méltó, elegáns regiszterben kialakított,
klasszikus romkocsma konstrukcióban működhet itt a Hello Baby Bár. Ahogy ilyenkor
lenni szokott, az arculatalakításra felkért
Numbernow tervezői csoport (Lengyel
Márton, Reich Wanda, Varga Noémi,
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Vízkelety Rita, Fodor Balázs és a grafikus,
Gryllus Ábris) szoros szimbiózisban dolgozott az építészekkel, az üzemeltető csapattal,
és – műemléki védettségű épületről lévén
szó – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal.
Az első tervezői fázisban, úgy négy éve,
afféle szikár, minimál kialakítás történt,
ami jól hangsúlyozta az épület építészeti
értékeit, emellett fénnyel, vetített képekkel, Kiss Péter Rudolf videóinstallációjával
és az udvar felett lebegő átlátszó, hatalmas
gömbökkel operált. A nagyon gyorsan
és költséghatékonyan kivitelezhető ötlet
az volt, hogy az elhagyott, kissé romos épületet egy elfelejtett kastélyként értelmezik:
kevés bútorral, nyerstégla falakkal, egyszerű geometriájú fém pultokkal. Évek alatt
a szórakozóhely organikusan építette tovább

a saját képét: az elhagyott kastélyt visszafoglalta a természet. A mostani koncepció
szerint a betervezett növényekkel kontraszban álló csupasz téglafalak, máshol UV pink
neonfényben pompázó dzsungeltapéta,
vagy éppen animált festmények – például
Fragonard rokokó festő híres A hinta című
alkotása, ami itt valóban leng – ragadják
meg a szemet, nem is beszélve a fémpultokat
borító perzsa szőnyegekről. Persze egy ilyen
tekintélyes belmagassággal rendelkező, lenyűgöző térben rendkívül hangsúlyos szerep
jut a világításnak – színes neonok, rejtett
fénycsíkok vagy éppen váltakozó színek
kavalkádja gondoskodik a vizuális élményről, bravúros összhangban a Schmahl Henrik
tervezte, 1886-ban épült díszes, neoreneszánsz épülettel.
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Szöveg: Kovács Péter | Fotó: Jaksa Bálint | Tervező: Kiss Miklós
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Szecesszió
újragondolva
Az utóbbi időszakban több jel is arra mutat, hogy Kaposvár arculata
erőteljes változáson megy keresztül. Az Erzsébet Sörház ikonikus megújulása és
a város újragondolt honlapja után, színvonalas dizájn belsővel megnyílt
a Gard’Ann cukrászda.
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anna kertje
A Gard’Ann elnevezés nem csak
a tulajdonos nevét rejti, de a ker t
szóra is szándékosan utal, ami az
egyedi, dzsungelmintás, különleges madarakkal és pillangókkal
tarkított tapétákkal válik hangsúlyossá a belső terekben.

E

gészen a múlt század ’20-as éveinek
végére nyúlik vissza a város központjában elhelyezkedő cukrászda
története. Eredetileg Kende Ferenc tervezte az erőteljesen szecessziós és art déco
jegyeket magán viselő enteriőrt a Stühmer
Csokoládégyár üzlete számára. Az idő
múlásával azonban elveszítette e funkcióját
és állagában erőteljesen megromlott a belső
tér és a berendezés. Horváth Annamária,
a francia süteményektől ihletett cukrász,
és az autentikus hagyományokkal rendelkező enteriőr sorsszerű találkozása bontakozik
ki a szemünk előtt, amelyhez szükség volt
a megújításra is. Kiss Miklós érzékenyen
rátapintott arra a belsőépítészeti-arcula-
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ti nyelvezetre, amely egyszerre folytatta
e közel száz éves és műemléki védelem
alatt álló tér hagyományait, ugyanakkor
ötvözte mindezt a kortárs dizájn elemeivel.
A színhasználatban – mivel a kiszolgáló
bútor és szekrény megmaradt – restaurálással és újrafestéssel maximálisan az eredeti
tér jellegzetességeit állította vissza.
A pasztell zöldes árnyalat a falakon és
a mennyezeten is visszaköszön, ezt egészítik
ki a rózsaszín ablakbetétek és a mosdóhoz
vezető, szintén rózsaszín falfelületek.
Mindemellett a századfordulós hangulat
kortárs arculati elemekkel is gazdagodott:
az egyedi tapétákhoz a tervező régi könyvek
madáralakjainak átszerkesztésével tette

különlegessé a mintát – ez a cukrászda
nevében is tükröződik. De az egységes
formavilág és az ornamentika nem csupán
az enteriőrben bontakozik ki, hanem
a teljes arculatban is, melynek része
a névjegykártya, a csomagolódobozok
vagy a kávéspoharak – így a vendégek
ezt a minden részletre odafigyelő, mégis
egységben gondolkodó látásmódot tapasztalhatják meg, ha beülnek a cukrászdába.
A természetközeliség, a franciás ízek és
a hangulat páratlan érzékkel harmonizál
itt a hazai századfordulós szín- és formavilággal – a tervező minden bizonnyal
Kaposvár egyik ékszerdobozát alkotta meg
e meghitt és kifinomult belső térben.

Szöveg: Torma Tamás Fotó: Barbay Csaba Tervező: Csap Viktor, Fügedi Hanna, Studio Arkitekter
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Múltidéző
modern
a Hotel Neptunban
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Képzeletben valahol a badacsonyi móló, és a dicső múltat
hordozó Római út, meg a Callmeyer Ferenc nevével fémjelezhető
balatoni retró ikonikus épületei, a szebb napokat élt Tátika
és a Borharapó között járunk. A Hotel Neptun kívülről
úgy mutat, mint egy patinás pincekúria és egy K&K állomásépület
szerelemgyereke, de mindez csak az első impresszió – az igazi
meglepetés a belső térben vár.

A szálloda éttermének
rusztikus kőfalához
jól illik a kortárs modern és az 50-es éveket
idéző bútorzat, a fa
lambériák újraértelmezett melegségével
párosítva.

F

élúton a hegyre vezető utak és
a tó között, a valaha panziónak
indult Platán a vendéglátás felsőbb
kategóriáját képviseli – kortárs minőség
felé nyitó helyekkel körülvéve. Közvetlen
szomszédságában a modern Bonvino Hotel,
míg a túloldalon a Kishableány felújított
terasza kecsegtet, amit a borászatáról híres
Laposa Pincészet üzemeltet. A mostani
Hotel Neptun az egyik első volt itt, amit
1999-ben vett át jelenlegi tulajdonosa.
Bár ekkor felújították, a funkcionális átrendezés csak most történt meg, így alakíthatták ki az építészek a wellness részleget, és egy modern hozzáépítéssel szauna
és sókabin is helyet kapott a szállodában.
Az átalakulás lendülete a korábban használaton kívüli pincét is elérte: itt rendezték
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be az éttermet. Előbb megtisztították
a kőboltozatokat a vakolattól, hogy a helyi
bazaltkő jól érvényesülhessen, ehhez puha
pvc padlót társítottak és a bútorzással családias légkört teremtettek.
Bár a két szinten csak néhány szoba van,
ezek annál erősebb invencióval készültek.
Mivel a Studio Arkitekter csapata alacsony
költségvetésből kellett, hogy gazdálkodjon, ezért a költséghatékony és az egyedi
darabok hatásos elegye valósult meg az
egyes helyiségekben. Emellett a vastag
falakkal és nagy beugrásokkal nehezített
terekhez is alkalmazkodni kellett, de ebből
a kényszerből szinte semmi nem látszik.
A kétágyas szobák előterében például Salgo
polcokkal kombinálták az egyedi bútorokat, az egyetlen kádas szoba kivételével

mindenhová zuhanyfülkés fürdőrész került.
Amúgy ezek a helyiségek más-más színt
kaptak: a napfényes oldalon inkább sötétebb,
a kevésbé napos oldalon világosabb tónusúra
festették a falakat.
A szobák legkarakteresebb elemei a régi,
polgári nászágyakat idéző, egyedileg
ide tervezett ágyvégek, háttámlák, amelyek faltól falig nyúlva szélesebbnek
láttatják az ágyakat, és a védettség érzetét keltik. Szintén egyedi mintázatúak
a padlószőnyegek, amelyek mintha egy régi
bérház műkövekkel mintázott gangját idéznék meg – ez a hatás ismétlődik fekete-fehér
padlólapok variálásával a közlekedőkben
is. Ez a múltidéző modern stílus a legkorszerűbb szolgáltatásokkal párosul ebben
a különleges hangulatú hotelben.
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vendéglátás
Az egyszerű Salgó
polcokból tervezett
bútorhoz historikus
karosszék és modern
olvasólámpa tartozik
– amelynek talapzatán
az építésziroda logója
látszik.

A napfényes oldal
szobái mindenhol sötétebb, bordó, sötétkék,
és sötétzöld színeket
kaptak.

Ami az ágytakarókat és a függönyöket
illeti igényes textíliák
teszik elegánsabbá
a szobákat, stílusos lámpatestekkel kiegészítve.

A színes falak, a gondosan
megválogatott textíliák modern budoár
hangulatot teremtenek a szobákban.

Egy kivételtől eltekintve
a fürdőszobák diszkrét
báját a rózsaszínre festett falak és burkolatok
biztosítják.
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vendéglátás

A mintás padlószőnyeg mellett
az éjjeliszekrényként
funkcionáló, vidám, sárga lerakókat, amelyek
a pilleszékek formáját
idézik, az építésziroda
tervezte.

A falak alsó részét fedő mosható lakkozás is
a 60-as 70-es éveket idézi vissza finoman,
jelzésértékűen, ugyanakkor következetesen
a szálloda szinte minden helyiségében.
A szabadba vezető,
megújult wellness
részleghez sószoba, szaunák, jakuzzi és tepidárium
is tartozik.

A folyosók váltakozó
mintázatú padlólapjai
vizuálisan hosszabbnak
és szélesebbnek láttatják a teret.
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trafik

01

02

Design és funkcionalitás

Erős és időtálló

Niels Gammelgaard tervezte a Sits Tokyo nevű szófáját, ami sokoldalú és moduláris. Választható 2 vagy
3 üléses, illetve rengeteg sarok- és íves verzióban
is. Letisztult formavezetésű, a kényelem és a meghittség érzetét kelti – ízlés szerint 400 féle textilvagy bőrkárpit választható hozzá, fém lábai pedig
variálhatók. Különböző színű és struktúrájú szövetválasztéka, több komfortfokozata, valamint formai
változatai számtalan lehetőséget kínálnak.

A StandArt kollekció több méretben elérhető
Thorben asztala kecses skandináv formavilággal,
és masszív tölgy, vagy bükk szerkezettel rendelkezik.
Az FSC minősítéssel ellátott, tömör fából készült termékcsalád hozzájárul a fenntartható és felelős erdőgazdálkodáshoz. Választható különböző színű edzett
üveglapokkal, tömörfa vagy Dekton asztallapal.
Ár: 170.990 Ft (az adott változat)
Forgalmazó: Vakum Design Shop

Ár: 767. 845 Ft-tól (az adott változat); 280. 718 Ft-tól

www.vakumdesign.hu

(2 személyes változat)
Forgalmazó: Vakum Design Shop
www.vakumdesign.hu

03

04

Terrán Zenit tetőcserép

Egyedi alumínium bejárati ajtó

Letisztultság, erő és design, a legmodernebb igényekre fejlesztve. A Zenit cserepek új irányzatot
teremtenek a tetőfedésben. A ClimaControl felületkezeléssel ellátott Zenit tetőcserepek hosszú távon
magasfokú védelmet nyújtanak a tető felmelegedését
okozó infravörös sugárzás ellen. Ennek köszönhetően
a ClimaControl felületkezelésű cseréppel fedett épületekben energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.

A bejárati ajtókat kizárólag egyedi megrendelések
alapján gyártja az Internorm ausztriai székhelyén,
Traunban. Ehhez a kívül-belül alumínium, antracitszürke, teljesen síkban futó designban készült ajtóhoz széles választékból választhatjuk ki a fogantyút.
Az ajtó alunox lizénái, azaz díszcsíkjai és az oldalvilágító zöld satinato üvege is opcionális, alakítható,
illetve kérésre ujjlenyomat-leolvasóval vagy számzárral is rendelhető.

Ár: 305 Ft/db

Ár: Érdeklődésre

Gyártó: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

Forgalmazó: Internorm márkaképviseletek

www.terranteto.hu

www.internorm.hu

127

index
ABLAK, AJTÓ, ÁRNYÉKOLÁS
63. o | 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
ABLAK ÉS BEJÁRATI AJTÓ
GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS
127. o | Internorm Ablak Kft.
2040 Budaörs, Nyugati u. 10300/13.
Telefon: (36-23) 920-100
E-mail: internorm@internorm.hu
Web: www.internorm.hu
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
81. o | HELLA ÁNR Árnyékolástechnika Kft.
1112 Budapest, Budaörsi út 153. /Fonte-ház/
Tel.: (+36-1) 248-0045
Fax: (+36-1) 246-4975
Email: office@hella.info
Web: www.hella.info
73. o | KRÜLLUNG
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Kft.
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
Tel.: (+36-1) 367-2750
Fax: (+36-1) 436-9070
E-mail: krullung@krullung.hu
Web: www.krullung.hu
79. o | SYBA NAPVÉDELEM KFT.
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
Tel.: (+36-27) 393-293
Fax.: (+36-27)393-493
E-mail: info@syba.hu
Web: www.syba.hu
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA,
BETÖRÉSVÉDELEM,KANDALLÓK,
SZAUNÁK, WPC TERMÉKEK
58. o | Otthonteremtők Háza
1115 Budapest, Ildikó utca 8.
Tel.: (+36-1) 445-2838
Web: www.otthonteremtokhaza.hu
ÁRNYÉKOLÓ
77. o | Alu-Redőny Kft.
2146 Mogyoród, Víztorony út 1.
Tel.: (+36-28) 441-567
E-mail: info@alu-redony.hu
Web: www.alu-redony.hu
75. o | Roll-Lamell Kft.
2120 Dunakeszi, Bem u. 5.
Tel.: (+36-30) 257-1531
E-mail: info@roll-lamell.hu
Web: www.umbroll.hu
BÚTOR
B3 | arkhenea
1054 Budapest, Hold u. 21.
Tel.: (+36-1) 302-8150, 302-8151
Mobil: (+36-30) 302-8150
E-mail: arkhenea@arkhenea.hu
Web: www.arkhenea.hu
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EXCLUSIVE TAPÉTA ÉS LAKÁSTEXTIL
ÜZLET, KIVITELEZÉS ÉS LAKBERENDEZÉSI
TANÁCSADÁS
11. o | Bambuszmánia exclusive tapéta és textil
1054 Budapest, Aulich u. 3.
Tel.: (+36-70) 384-4103
E-mail: shop@bambuszmania.hu
Web: www.bambuszmania.hu
FARROW&BALL FESTÉK, TAPÉTA
55. o | FAB Color Hungary Kft.
1055 Budapest, Szalay utca 4.
Tel.: (+36-20) 333-7979
E-mail: info@fabcolor.hu
Web: www.fabcolor.hu, www.marandshop.
com
FÜRDŐSZOBAI ÉS KONYHAI CSAPTELEPEK
33. o | Hansgrohe Szaniterkereskedő
és Szolgáltató Kft.
1139 Budapest, Forgách u. 11-13.
Tel.: (+36-1) 236 9090
Fax: (+36-1) 236 9098
E-mail: info@hansgrohe.hu
Web: www.hansgrohe.hu
HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK
FORGALMAZÁSA
6-7. o | BSH Háztartási Készülékek
Kereskedelmi Kft.
1023 Budapest, Árpád fejedelemútja 26-28.
Tel.: (+36-1) 489-5400
Fax: (+36-1) 201-2890
E-mail: kapcsolatfelvetel@bsh.hu
Web: www.bosch-home.com/hu
INTELLIGENS VASALATOK,
TETŐTÉRI ABLAKOK
45. o | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25.
Tel.: (+36-99) 534-200
Web: www.roto.hu
KLÍMABERENDEZÉSEK
NAGYKERESKEDELME
79. o | Columbus Klímaértékesítő Kft.
2142 Nagytarcsa, Pesti út 15.
Tel.: (+36-20) 938-2988
E-mail: ge@cklima.hu
Web: www.fisherklima.hu
KERTBERENDEZÉS
5. o | Tectona Hungary Kft.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 181.
Tel.: (+36-1) 392-7985
E-mail: info@tectonagrandis.hu
Web: www.tectonagrandis.hu
KÜL- ÉS BELTÉRI BURKOLATOK
126. o | Á La Carte Galéria Kft.
1132 Budapest, Visegrádi u. 15.
Tel.: (+36-70) 311-4219
E-mail: burkolatbolt2@gmail.com
Web: www.burkolatbolt.com

KÜL- ÉS BELTÉRI BURKOLATOK
20. o | FabroStone Kft.
7030 Paks, Kölesdi út 20.
Tel.: (+36-75) 310-810
E-mail: fabro@fabro.hu
Web: www.fabro.hu
LAKBERENDEZÉS
B2, 1., 9. o | 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
LAKBERENDEZÉS, DESIGN
127. o | Vakum Design Kft.
1036 Budapest, Lajos utca 126.
Tel.: (+36- 20) 454-7679
E-mail: info@vakumdesign.hu
Web: www.vakumdesign.hu
TETŐABLAKOK, FÉNYCSATORNÁK,
PADLÁSFELJÁRÓ LÉPCSŐK
GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA
57. o | 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
TETŐCSERÉP GYÁRTÁSA
B4, 127. o | Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.
Tel.: (+36-69) 569-950
Fax: (+36-69) 569-951
E-mail: vevoszolg@terranteto.hu
Web: terranteto.hu
TETŐTÉRI ABLAKOK GYÁRTÁSA
56. o | 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
ÜVEGMOZAIK, CSEMPE,
LAKBERENDEZÉS, ÜVEGÁRU
13. o | AITA STÚDIÓ
1093 Budapest, Lónyai u. 24.
Tel.: (+36-1) 216-1673
E-mail: aita@aitastudio.hu
Web: www.aitastudio.hu
VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
87., 125. o | SOLINFO Lighting&Home
1077 Budapest, Wesselényi u. 6.
Tel.: (+36-1) 267-0444
E-mail: info@solinfo.hu
Web: www.solinfo.hu
ZSALUGYÁRTÁS
79. o | MEVA Zsalurendszerek Zrt.
1047 Budapest, Labdarúgó u. 19.
Tel.: (+36-1) 272-2222
E-mail: info@meva.hu
Web: www.meva.hu

