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Valami régi, valami új
Furcsa érzések kavarognak bennem amikor ezt a lapszámot leadjuk a nyomdának, mert az év 

vége közeledtével sokan visszatekintenek az elmúlt időszakra és ebből próbálnak valami okos 

gondolatot megfogalmazni, de nekem inkább a jövő körül kavarognak a gondolataim.

Szomorúan hallottuk hogy több print kiadvány megszűnik ismét a magyar piacon, köztük olyan 

ikonikus darabok amelyek meghatározó darabjai voltak vagy még most is azok a magyar nyomta-

tott sajtónak. Nem jól van ez így... Legfőképpen azért sem mert egy nyomtatott magazint olvasni, 

kézbe fogni, érezni a papír,tinta illatát egy teljesen más világ mint digitálisan a monitor vagy okos 

eszköz képernyőjén átfutni a tartalmat.

Mi a Luxury magazin szerkesztőségében hiszünk a print kiadványban, a digitális tartalom mellett 

szerintünk igen is szükség van arra, hogy az emberek ne csak a futtában olvassanak mindenféle 

tartalmat, hanem szánjanak időt magukra, az olvasásra, egymásra. Egy könyv, egy magazin, egy 

pohár bor, egy karosszék és a magunkra szánt idő nem mérhető össze mással. Az ünnepek kö-

zeledtével remélem mindenkinek lesz ideje megállni egy pár pillanatra és átadni magát ennek az 

érzésnek, amelyhez ha mi is hozzá tudunk tenni valami pluszt akkor mi boldogok leszünk és tudjuk 

hogy nem hiába való a munkánk.

Rengeteg új ötletünk van a következő évre, amelyekből egyet-egyet igyekszünk folyamatosan be-

csempészni a magazinba. Természetesen nem maradnak el az extravagáns épületek és tervezők 

alkotásai, mint ahogy a legújabb design trendek remekei sem. Viszont igyekszünk olyan érdekes 

emberekkel interjúkat készíteni akik a saját területükön valami remek dolgot vittek véghez, és sze-

rintünk itt van a helyük a magazin hasábjain.  A mostani számban Bényei István építésszel készült 

anyagunkból megtudhatják, hogy mi is a legfontosabb szempont egy épület tervezése során. Mi 

nagyon élveztük az interjút, remélem önök is fogják.

Kerestünk pár magyar tervezőt akiknek szuper ötleteik vannak és nem félnek megvalósítani azo-

kat. Ezek közül elsőként a design rovat Fokos21 projektet ajánlom figyelmükbe a budapesti Cat 

bár pedig egy igazi remekmű lett a belvárosi forgatagban.

Az év végi kiállítások és bemutatók sora nem állt meg, így ezekről is hoztunk jó pár újdonságot a 

Harley-Davidson Pan America-tól a Ford Mustang Mach-E projektjén át egészen a monacói yacht 

show-n bemutatott Aqua Sinot 112-ig. Az esseni Motor Show már bele sem fért az aktuális lap-

számba, de majd a következőben igyekszünk beszámolni az ottani egyedi motorkerékpárokról is.

Végezetül engedjék meg, hogy jó pihenést, sok családdal töltött értékes időt és kellemes olvasást 

kívánjak önöknek!

Magyar Gábor  

lapigazgató
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hírek   építészet

RH House

Modern faház 
Az RH House Chile központi tengerpartján helyezkedik el, egy domboldal lábánál. A fákkal 

körbevett ingatlan déli oldalán szabad kilátást biztosít a tengerre, mivel a projekt legfőbb 

célja az volt, hogy minél több fényt juttassanak a ház belső tereibe anélkül, hogy bármi is 

zavarná a kilátást. Ennek érdekében az ingatlant két részre osztották, az egyik rész a közös 

tereket fogja közre, ahol az étkező és konyha is található, míg a másik részben a privát 

helyiségek találhatóak úgy, mint a hálószobák és az irodák. A házra jellemzően, majdnem 

minden helyiségben a padlótól a mennyezetig érő ablakokat találunk, amik ezáltal igazán 

fényes tereket eredményeznek. Az északi és keleti irányba nyíló ablakokat úgy tervezték, 

hogy kihasználják a fényt, és hozzájáruljanak a ház fűtéséhez a téli hónapokban.
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hírek   építészet

Fearon Hay

Az új-zélandi fekete kocka
Fearon Hay által tervezett, Új-Zélandon lévő Déli-Alpok lábánál található Alpine Terrace House 

egy sor, négyszögletes épületrészből áll, amelyek egy belső udvar köré csoportosulnak. A házat 

nyári laknak tervezték. A faanyagot, acélt, fémet és követ használó épület véd az időjárási viszon-

tagságoktól, a belső térnek pedig kényelmet kölcsönöz. Jó időben a belső teret megnyithatjuk, 

így tökéletes kilátást kapunk a hegyvonulatokra. A 370 négyzetméteres ház egyszerű formákból 

áll, amelyek között könnyű az átjárás. A teraszról a hegyekre látunk, azonban okos kialakításának 

köszönhetően védett marad az esőtől és széltől. Hidegebb, esősebb napokon a külső falat lezár-

va hagyhatjuk. A négyszintes épület szinte lebeg a tájban így.
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hírek   építészet

Leeza SOHO Tower

Pekingi felhőkarcoló
A Zaha Hadid Architects által tervezett Leeza SOHO Tower végre megnyitotta kapuit Peking-

ben. A felhőkarcoló az új üzleti negyedben nyílt, a déli nemzetközi reptér közelében. Az új 

városnegyed Peking fontos részét képezi majd a jövőben. A 45 szintes, 172 ezer négyzetmé-

teres épület kis-és középvállalkozások számára biztosít irodákat. A toronyház a vasúthoz és 

fontosabb utakhoz közel épült. A két szintet egy hatalmas átrium különíti el, amely 194 méter 

magas belül, és körbefordul az egész épületen. Az elforduló átrium összeköti a 13., 24., 35. 

és 45. szinten található átjárókat, amivel drámai teret képez. Az átrium közösségi térként 

is szolgál, valamint rengeteg fényt hoz be a belső terekbe. A környezetszabályozásban a 

szigetelt üvegfelületek segítenek. A tervezők szeretnének LEED Gold-tanúsítást szerezni az 

épülettel és a vezérlőrendszerrel, amely folyamatosan figyeli a hőmérsékletet és energia-

hatékonyságot. Az irodák mellett 2680 bicikli számára is hely van a parkolóban, valamint 

zuhanyzók és elektromos töltőállomások is rendelkezésre állnak.
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hírek   építészet

House Folds

Zöld tetőtereasz
Az ecuadori Nayón-völgyben található House Folds névre keresztelt luxusház természetes, 

kerek formákkal büszkélkedhet. Az egyszintes épület teljesen összeolvad az azt körülvevő 

természettel. Minden helyiséget annak megfelelően terveztek, hogy mennyire képezik az 

ember magánéletének részét. Az egyik végén található a nappali, étkező és konyha, ame-

lyek a teraszra nyílnak. A másik oldalon, jobban eltakarva vannak a hálószobák és háztartási 

helyiségek. A házat zöld tető borítja, így tökéletes harmóniában áll a természettel, valamint 

kiemeli a tetőszerkezet különleges ívét is.

Belül a betont a faanyagok természetes színe ellensúlyozza, amely melegséget és kényelmet 

áraszt. A ház geometrikus alakja kitűnik a környezetéből, azonban a hatalmas medence ke-

rek vonulata mégis összhangot áraszt, hiszen inkább tavacskának tűnik, mint mesterséges 

szerkezetnek. Természetesen a medencét a tetőn lévő napelemek fűtik.
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hírek   design

Bruno Catalano

Befejezetlen szobrok
Az alkotó, Bruno Catalano a Venice Art Biennale 2019 keretében mutatta be ezt a lenyű-

göző szoborcsoportot, amelynek darabjai szerte a városban láthatók. A 30 bronzszobor 

a Travelers címet kapta. A szobrok hiányos emberi formákat ábrázolnak, amelyek telje-

sen beleolvadnak környezetükbe, és űrként szolgálnak, amin keresztül megnézhetjük a 

világot, amiben élünk. 

A kiállítási darabokból a törzsek hiányoznak, azonban a tökéletesen használt arányok-

nak köszönhetően nem érezzük az ürességet. A formák így is a klasszicizmus felé haj-

lanak. Az alkotó szerint a teljesség és üresség kapcsolatát akarja ezekkel a szobrokkal 

bemutatni, hiszen ez a két érzés uralta a 20. század nagy részét is. A külön és cso-

portban álló szobrok végigkísérik az utunkat a városon keresztül. A vendégeket a Van 

Gogh II köszönti a Goldoni Színháznál, majd a Blue de Chine következik. Ezután egy 

szoborcsoportba botlunk a Ravagnan Galériában. 

A kiállítás négy karakter útját követi végig, Hubertét, Raphaelét, Bachirét, valamint Lau-

ralou-ét. A bronzszobrok mellett terrakotta modellek is állnak, így alkotva tükörhatást. A 

teljesség és üresség között erős a kontraszt, és persze az alakoknál lévő táskáknak is 

nagy jelentősége van, hiszen a táskában cipelhetjük álmainkat és vágyainkat.
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hírek   design

Louis Vuitton London

Ezerszínű robbanás
A Louis Vuitton londoni üzlete teljesen megújult a tizennégy hónapon át tartó felújítás végére. 

Az üzletet Peter Marino tervezte újra, a belső teret pedig a színrobbanás szó jellemzi legjob-

ban. A butik előtt egy óriási robbanás fogad minket, majd belépve a színskála minden ár-

nyalatával találkozhatunk. Az 1625 négyzetméteres londoni boltot teljesen újjáalkották, mind 

a homlokzatot, mind a belső tereket. Belül egy dupla magasságú galéria várja a vásárlókat, 

amit 43 műalkotás szegélyez. A képek és formák olyan alkotóktól származnak, mint Sarah 

Crowner, Jim Lambie, Josh Sperling és Matt Gagnon. Az alsó szinten a férfi ruházatot egy 

színekben úszó eladótérben nézhetjük meg. A harmadik szintet James Turrell fényinstallá-

ciója teszi egyedivé. A LED-kijelző lila, sárga, narancs és piros színek között váltakozik. A 

felújítás során a belső lépcsősort is újraálmodták, amely most már szoborként kígyózik végig 

a bolton. A fő átrium alatt fotelek és kanapék várják a megfáradt nézelődőket, és itt találjuk 

az Object Nomades kollekció darabjait is.



14 Luxury

hírek   design

Thomas Heatherwick Spun

Elképesztő technológia
A Spun névre keresztelt forgószéjet Thomas Heatherwick a Magis számára tervezte. A szék 

egyben bárszék és szobor is. A Spun tervezését a geometriai formákról való kutatások előz-

ték meg. A kérdés az volt, hogyan tudnak egy forgó szerkezetet székké alakítani. A design-

nak köszönhetően az ülőfelület, háttámla és kartámla egy profilból készült el, a végeredmé-

nyen pedig nem látszik, hogy szék lenne. Azonban az oldalára billentve kényelmes ülőkévé 

válik a szerkezet, és még egyhelyben is képes forogni, ha nincs kedvünk odafordulni a 

többiekhez beszélgetni. A vidám és mókás szék meghazudtolja eredeti funkcióját és valami 

egészen újat teremt a formatervezésben.
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hírek   design

Robert van Embricqs

Az összehajtható bútor
A holland tervező, Robert van Embricqs egy olyan bútorkollekciót hozott létre, amelynek darabjai 

teljesen összecsukhatók. Az ötlet egyszerű. Kezdjünk egy lapos felülettel, majd hajtogassuk ki a 

bútort és ékesítsük fel vele lakásunkat. A természetes változások folyamatából kiindulva a búto-

rok szépséget árasztanak anélkül, hogy túl erőszakosak lennének. A mintákat az összefonódás, 

folyamatosság jellemzi. A Rising Collection darabjai bambuszból készültek, és még gyümölcstál 

is van köztük. Van Embricqs tervezési folyamatait a természetes formák ihletik. A designer azt 

kívánja feltárni, mennyire képesek a tárgyak önmaguk kinézetét befolyásolni.
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hírek   design

Barrel Top Custom T-Style

Hordóból gitár
Az aranynedű már számos alkotót megihletett az évek során Willie Nelsontól kezdve a Metal-

licáig. Most a Big D Guitars ezt akarja megünnepelni a Telecaster-formájú gitárral, amelyet 

Jim Beam és Wild Turkey hordókból készítenek el.

A kézzel készült hangszerekből négy típust tudunk megrendelni. Mindegyik teljesen egye-

di, hiszen nem tömeggyártásról van szó. A Big D alapítója, Derek Lenard szerint ráadásul 

a whiskey illatát is érezni játék közben. A hordófedeleket lecsiszolják és leszárítják, majd 

egy tölgyalapra ragasztják. A gitár hátsó lapját újrahasznosított faanyagból készítik. A gitárt 

krómozott részletek egészítik ki, amitől igazán vintage külsejük lesz. A Barrel Top Custom 

T-Style igazán különleges darab, ára 2950 dollár.
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hírek   kultúra

Louvre „da Vinci”

Mona Lisa életre kell
A Louvre új kiállítást nyitott, amely során Leonardo da Vinci életét és munkásságát kívánják 

megünnepelni. A művész 500 évvel ezelőtt hunyt el a franciaországi Amboise-ban. A fest-

ményein, rajzain, leírásain és szobrain kívül a retrospektív kiállítás a múzeum első virtuális 

valóság élményét is elhozza a látogatók számára, így élőben találkozhatunk majd Mona Li-

sával is.

„A da Vinci kiállítás keretében a Musée du Louvre bemutatja az első VR (virtual reality, azaz 

virtuális valóság) projektet, amely a HTC Vive Arts közreműködésével készült el. Az embe-

reknek olyan élményben lehet részük, amely során mindent átható részletességgel tekinthe-

tik meg ezt a mesterművet. Ez az együttműködés segít abban, hogy a látogatók magát Mona 

Lisát is megismerjék, valamint a legendákat és mítoszokat, amelyek övezik őt.”

A híres festményt csak 2018-ban több mint tízmillióan nézték meg. A Mona Lisa: Beyond the 

Glass projekttel azonban most új színben láthatjuk ezt a különleges nőt. A bemutatón a HTC Vive 

headsettel kell majd körbejárni a festményt. Az eszköz olyan részletekkel is megismertet majd, 

amikről eddig biztosan nem hallottunk. A HTC Vive tulajdonosok pedig otthon is részt vehetnek 

majd az élményben Viveporton keresztül. A kiállítás 2020. február 24-ig tekinthető meg.











VIRTUÁLISAN VALÓS

Az olasz sportautómárka legújabb koncepcióautója álló helyzetben is úgy néz ki, mint ami óriási sebességgel szá-

guld. A Lamborghini V12 Vision Gran Turismo-t a Monte Carlo-ban megrendezésre kerülő 2019-es FIA Gran Turismo 

bajnokság előtt mutatták be a nagyközönség számára. Sőt, a 2020-ban megjelenő Gran Turismo PlayStation 4 játék-

ban igaz csak virtuálisan, de már ki is próbálhatjuk a Lamborghini új szuperautóját.

A Lamborghini DNS-e erősen meghatározza az autó főbb vonalait, de a jövőbe tekintő koncepció mégiscsak egy rendkívül 

futurisztikus vonalvezetést használ. Az autó kialakítása hangsúlyozza az együléses elrendezését, illetve az összetéveszt-

hetetlen Lamborghini sziluettet. Az autó a Lamborghini Sián FKP 37 hajtásrendszerét használja, de ezen kívül sok más 

típussal találhatunk hasonlóságokat. Az autó ablakait például az 1968-as Lamborghini Marzal ajtajai ihlették, illetve a 

tipikus „Y” alakú lámpák is jelen vannak a Vision GT-n.

A jellegzetesen felfelé nyíló ajtókon át, az autóba beülve máris versenypilótának érezhetjük magunkat, a középre elhelye-

zett vezetői pozíciónak köszönhetően. A hagyományos műszerfal helyett, egy projektor vetíti elénk az összes szükséges 

információt és a belső tér minden részletében törekszik a funkcionalitásra.

A hónap újdonságai   Lamborghini V12 Vision GT
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Luxury

LONDON MATTOT AD NEW YORKNAK
Sakkfigura lett a Big Benből (bástya), a London Eye-ból (huszár) és a Shardból (futó) is. A Skyline Chess 

nevű cég alapítói közt egy házibulin röppent fel az ötlet, ám a házibulikon felröppenő ötletek jó részével 

ellentétben ebből valóság lett. 

Két londoni építész, Chris Prosser és Ian Flood szobatársakként gyakran sakkoztak egymással a kollégium-

ban, számukra tehát ezeknek az estéknek is emléket állít a sakk-készlet, amellett, hogy külön érdekességet 

jelent az építészeknek és építészet-rajnongóknak.

Fontos a design is: jó minőségű fémeket használtak a figurákhoz, amelyek pontos másolatai az ikonikus 

épületeknek. A London-készlet királya, a One Canada Square 11,43 centiméter magas, a királynő, a Shard 

valamivel magasabb nála.

Összesen négy városvariánst készítettek el, London mellett New York, San Francisco és Dubaj is rendel-

hető. A táblák – amelyekbe belegravírozták az adott város térképét is – készülhet fából vagy márványból.

A hónap újdonságai   Skyline Chess
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A hónap újdonságai   Bell & Ross 03-92 Full Lum

SARKI FÉNYEK

A párizsi óramárka Bell & Ross újdonsága 

matt fekete kerámia tokban, fluoreszkáló 

bézs számlappal és óraszíjal érkezik. A li-

mitált kiadású órából mindössze csak 250 

darabot gyártottak. A lumineszcenciának 

hosszú és érdekes történelme van az óra-

gyártásban. Kezdetben előfordult, hogy 

még radioaktív, vagy az ember egészségé-

re igencsak káros anyagokkal vonták be az 

órákat, annak érdekében, hogy még sötét 

fényviszonyok közt is olvashatóak maradja-

nak. Általában az óramutatók és az órala-

pon elhelyezkedő számok kapnak fluoresz-

káló bevonatot. A Bell & Ross 03-92 Full 

Lum esetében fordítva jártak el a tervezők, 

így a számlap kapott Superluminova be-

vonatot, sőt az óra szíja is hasonlóképpen 

„világít” a sötétben.
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A hónap újdonságai   Aston Martin Residences

UNDER CONSTRUCTION

Még 2016-ban fedte fel az Aston Martin tervét, hogy a vitorla formájú miami-i 

lakásokkal a luxusingatlanok piacára is belépjen. Az építési munkálatok nemrég 

kezdődtek, és az autógyártó most további információkat osztott meg a projektről, 

és néhány képet is nyilvánosságra hozott, milyen is lesz a lakások belseje. Az As-

ton Martin Residences a 300 Biscayne Boulvard Way-en lesz megtalálható, nem 

messze a Miami River torkolatától. Az épület 66 emelet magasra fog törni, és 391 

lakóingatlan lesz benne. A várakozások szerint 2021-re fog elkészülni.
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építészet   Nevill Holt Opera
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Operaházat rejt 
a 17. századi brit istálló
EGY 400 FŐS KÖZÖNSÉGET BEFOGADÓ SZÍNHÁZTÉR KERÜLT A 17. SZÁ-
ZADI ISTÁLLÓBA, A LEICESTERSHIRE-I KÚRIA   BIRTOKÁN. A KÜLÖNLEGES 
ANYAGHASZNÁLATTAL ÉPÜLT OPERA, MELYNEK AKUSZTIKÁJA IS EGYEDI 
STRUKTÚRÁJÚ, VILÁGSZÍNVONALÚ TERET BIZTOSÍT AZ OPERA SZÁMÁRA.
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építészet   Nevill Holt Opera

SZÖVEG: SZEGŐ HANNA

KÉP: NEVILL HOLT OPERA

A
z operaházakról mindenkinek a 

grandiózus épületek, gondosan 

megalkotott stukkók, kristálycsil-

lárok és bársonyborítások jut-

nak eszébe. Witherford Watson 

Mann építész egészen máshogy gondolkodott 

az opera attribútumairól, a Nevill Holt Opera 

tervezésekor, amelyet egy műemléki védelem 

alatt álló, 17. századi brit kastély kertjében lévő 

istállóba tervezett. Az építész az opera olyan 

princípiumait helyezte előtérbe, mint a csend 

és a hang kontrasztja; az épület eredeti funkci-

ójának láttatása kívülről, míg belülről tisztelve a 

természetes anyaghasználatot, egy 21. századi 

modern technikával felruházott opera kialakítá-

sa. Egy olyan színháztermet alakított ki, ahol az 

előadók nem különülnek el szervesen a közön-

ségtől, hanem együttesen alkotják meg az in-

tim teret. A különleges térben az opera műfaja 

frissé és dinamikussá, sallangoktól mentessé, a 

lényegre fókuszálóvá vált.

A különleges színházépületet David Ross ál-

modta meg, aki 2000-ben vásárolta meg a 

Nevill Holt birtokot, közel húsz éve renoválja 

a rajta álló épületeket. A barokk istállóba il-

lesztett színházépület idén készült el, a ze-

nei eseményeket a kastély parkjában kortárs 

képzőművészeti kiállítások kísérik. A tulajdo-

nos 2013-ban alapítványt hozott létre, amely 

minden nyáron egy, a fiatalokat támogató 

operafesztivált rendez. A Nevill Holt Feszti-

vál ma az Egyesült Királyság egyik nívós ko-

molyzenei társasági eseménye.

A Nevill holt Opera a világon egyedülálló a 

maga nemében. A kastély parkjában lévő is-

tálló épületén kívülről nem tűnik fel mai funkci-

ója, hogy a szépen renovált gazdasági épület 

kapuja mögött egy 400 fős, remek akusztikájú 

színház működik. Nincs előcsarnoka a szín-

házteremnek, amely az opera építészeti mű-

fajában szokatlan. A kastély parkján át vezet 

az út az ünnepélyes előadások színhelyéhez. 

A tervező fontosnak tartotta megtartani az 

épület eredeti méretét és struktúráját, to-

vábbá az anyaghasználathoz is hűen állt a 

tervezéskor. 
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építészet   Nevill Holt Opera

Witherford Watson Mann építész munkája 
2019-ben elnyerte a RIBA 

(Royal Institute of British Architects)  
több díját is.
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építészet   Nevill Holt Opera

A téglán kívül minden felület nyers kő, vagy 

sötétre pácolt fa. A fa illata nosztalgikus élmé-

nyeket teremt az új funkcióval felruházott istál-

lóépületben. A patkó alakú épület közepén egy 

tetőablakot helyeztek el a felújítás során, amely 

biztosítja a természetes fényt az előadásokhoz, 

illetve különleges élményt nyújt a szabad ég 

látványa az operában. A terem akusztikai meg-

oldása eltér a mai trendektől, itt nem akusztikus 

panelek, speciálisan kialakított falak biztosítják 

a jó hangzást, hanem maga a terem kialakítá-

sa. Az U-alakú épület sajátossága, hogy egyedi 

térben veri vissza a hangokat, a rezonanciák-

nak különleges mélységet, tisztaságot adva. 

Witherford Watson Mann építész munkája 

2019-ben elnyerte a RIBA (Royal Institute of 

British Architects)  több díját is. A Stirling díjat 

a ”RIBA Building of the Year” (‚az év épülete’) 

kapja. A James Stirling építészről elnevezett el-

ismerést olyan projekt nyerheti el, melyet vagy 

Nagy-Britanniában terveztek vagy ott épült 

meg, a Nevill Holt Opera az idei Stirling Prize 

egyik várományosa lett, és a Mies van der Rohe 

idei versenyében is döntőbe került.

A téglán kívül 
minden felület nyers kő, 

vagy sötétre pácolt fa
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építészet   Nevill Holt Opera
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építészet   Heathfield House

A 
hatalmas kapun át jutunk a 

házig felvezető útra. Az épület 

első részét körben üvegfal bo-

rítja félkör alakban. A három-

szintes ház ékköve az üveg-

kupola tető, ahol egy irodát alakítottak ki a 

tetőterasz mellett.

A földszintre egy üveglift segítségével jutha-

tunk el, az alsó szinten pedig egy hatalmas 

medence kapott helyet. Innen egy út vezet a 

teniszpályára és spába. A földszinten található 

a nappali, ahonnan az udvarra láthatunk. In-

nen egy dolgozóba és pihenő nyílik, amelyet 

a konyha és reggelizőterem követ. Az étkező 

hasonlóan lenyűgöző, hiszen két szint átrium 

terül el felette, így rengeteg természetes fény 

árad be a helyiségbe.

Ha nem akarsz liftezni éppen, a lépcsősort is 

használhatod, hogy felmenj a második szintre, 

ahol a hálók helyezkednek el. Persze az öltöző 

A legmenőbb londoni lakás
A TÍZ HÁLÓSZOBÁS HEATHFIELD HOUSE LISTAÁRA 51 MILLIÓ DOLLÁR. EZ AZ ÉPÍTÉSZETI REMEKMŰ A 
HAMPSTEAD HEATH SZOMSZÉDSÁGÁBAN TALÁLHATÓ, AMELY LONDON EGYIK LEGKEDVELTEBB PARKJA. A 
HÁZAT ALAN POWERS, A NAGYVÁROS EGYIK LEGISMERTEBB ÉPÍTÉSZE TERVEZTE.

és fürdőszobás lakosztály is elmaradhatatlan. 

A ház mellett egy háromszintes, négy háló-

szobás vendégházat is felépítettek, amely 

alatt egy ötállásos garázs található. A ga-

rázsból fel tudunk menni az első szintre, ahol 

a fürdőszobák és a pánikszoba vannak. A 

harmadikon még több hálószoba, konyha, 

nappali és étkező kaptak helyet.
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építészet   Heathfield House

A hatalmas kapun át jutunk a házig felvezető 
útra. Az épület első részét körben üvegfal 
borítja félkör alakban. A háromszintes ház 
ékköve az üvegkupola tető, ahol egy irodát 

alakítottak ki a tetőterasz mellett.
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Menedék a fák felett
A FASZERKEZETES ÉPÜLETEK LUXUS VÁLTOZATÁT TERVEZTE MEG PETER PICHLER AZ AUSZTRIÁBAN 
TALÁLHATÓ KITZBÜHEL ERDEJÉBEN. A FA LAKOSZTÁLYOK EGY AZ ALPOKBAN ÉPÜLŐ 7 CSILLAGOS 
SZÁLLODAPROJEKT TERVEINEK RÉSZÉT KÉPEZIK. A MILÁNÓI TERVEZŐ DIZÁJNJÁNAK CÉLJA, HOGY A 
PIHENNI VÁGYÓK ELBÚJHASSANAK A VILÁG ELŐL AZ ERDŐ MÉLYÉRE, AHOL KIKAPCSOLÓDHATNAK ÉS 
NEM ZAVARJA ŐKET A KÜLVILÁG ZAJA.

Az erdei faház lakórésze az erdő lombkorona-

szintje fölé lett emelve, így biztosítva privát teret 

és a megnyugtató kilátást. A szerkezet elsőre 

úgy nézhet ki, mint amit a helyszínen improvi-

zálva barkácsoltak össze, azonban, ha jobban 

megnézzük, a hektikus külső egy gondosan 

megtervezett belsőt takar. Az átlós rácsozású 

külső faszerkezet napközben egyedi fényjáté-

kot hoz létre a lakótérben és a ház körül.

Az épület igen magason, a fák lombkoronájá-

nál is feljebb elhelyezkedő lakórészébe egy 

beépített üveglift viszi fel a vendégeket, ahol 

egy ugyancsak faburkolatú szoba várja őket 

egy szauna társaságában. Ha pedig gyönyör-

ködni szeretnénk a minket körülvevő havas 

erdő látványában, akkor csak a szobához 

kapcsolt, nyitott teraszra kell kilépjünk. A lak-

osztályok anyaghasználatát tekintve a fém, az 

üveg és persze a fa dominál. Ezek összhatása 

eredményezi az erdei menedék nyitott érzését.

A faházak az építészetben nem megszokott 

építészet   Peter Pichler
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módon, alulról felfelé szélesednek, így egy-egy 

ék formájában emelkednek ki a fák közül. Az 

akár 80 méter magasra nyúló épületeket egy 

átlós rácsszerkezetű talapzat tartja, amelyre 

egy külső faborítást terveztek. A szerkezetnek 

köszönhetően napközben természetes fény jár-

ja át a lakórészt, továbbá nem akadályozza a 

fény eljutását a környező növényzethez.

A modern luxusfaház tetején egy szabad kilá-

tással rendelkező és szaunával felszerelt nap-

pali, egy fürdő- és egy hálószoba fogadja a 

vendégeket. A belső terek a házak külső mintá-

zatát követik, ezáltal a természetesség érzését 

keltve, így aligha találunk sima falfelületeket. 

Annak ellenére, hogy jelenleg ez még csak egy 

koncepció, ami a milánói székhelyű Peter Pich-

ler tervei alapján készültek, ha mégis felépülne, 

az tökéletesen reprezentálná a helyi értékeket, 

és egy fenntartható anyagokból készült faház 

hotel nyílhatna meg a pihenni vágyó és termé-

szetkedvelők számára.

A modern luxusfaház tetején 
egy szabad kilátással rendelkező és szaunával felszerelt nappali, 

egy fürdő- és egy hálószoba fogadja a vendégeket. 
A belső terek a házak külső mintázatát követik, 

ezáltal a természetesség érzését keltve, így aligha találunk 
sima falfelületeket. 

építészet   Peter Pichler
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építészet   Lego központ

Egy hatalmas építőkocka
A C.F. MØLLER ARCHITECTS BEFEJEZTE A DÁNIAI BILLUNDBAN ÉPÜLŐ ÚJ LEGO KÖZPONT ELSŐ ÜTEMÉT. 
A DESIGN JÁTÉKOSAN HASZNÁLJA A GYÁRTÓ SAJÁT TERMÉKEIT, AMITŐL AZ ÉPÜLET ÚGY NÉZ KI, MINTHA 
HATALMAS LEGO ÉPÍTŐKOCKÁKBÓL ÁLLNA. HA EZ NEM LENNE ELÉG, AZ OKOS KÖZPONT AZ ENERGIASZÜK-
SÉGLETÉNEK FELÉT NAPELEMEK SEGÍTSÉGÉVEL NYERI.

B
ár már ötszáz alkalmazott elfoglalta 

helyét az új Lego központ elkészült 

épületeiben, még tart a munka, hi-

szen a nyolcból még csak két Lego 

ház áll. A projektet 2021-re fejezik 

be, a Lego központ mérete 54 ezer négyzetméter 

lesz és kétezer dolgozónak fog helyet biztosítani. 

A C.F. Møller Architects Lego kockákkal dobta fel 

a homlokzatot, ráadásul a tetőszerkezetet is úgy 

alakították ki, hogy óriási sárga kockáknak tűnje-

nek az elemek. A flexibilis, többféle helyiségből 

álló belső térben számos Lego modellt állítottak ki, 

a színskála pedig élénk és erős színekből áll. „Ez-

zel valami igazán különlegeset, egyedit alkottunk. 

A dolgozóink elmondták nekünk, hogy olyan kör-

nyezetre vágynak, amely a legjobban szolgálja a 

munkavégzésüket anélkül, hogy bezárva éreznék 

magukat. Így csapatszomszédságokat építettünk, 

így mindenki a saját környezetében dolgozhat 

úgy, hogy közös munkaterek is vannak.”

A C.F. Møller Architects odafigyel a környezet-

tudatosságra is. A parkolót 4150 napelem fedi, 

amely a Lego központ áramszükségletének 

felét fedezi. Amikor elkészülnek, az épületeket 

zöld tetők fogják fedni, ami szintén a zöld hoz-

záállást mutatja.
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építészet   Lego központ

„Ezzel valami igazán 
különlegeset, egyedit 

alkottunk. A dolgozóink 
elmondták nekünk, hogy 

olyan környezetre vágynak, 
amely a legjobban szolgálja 
a munkavégzésüket anélkül, 

hogy bezárva éreznék magukat. 
Így csapatszomszédságokat 

építettünk, így mindenki a saját 
környezetében dolgozhat úgy, 

hogy közös munkaterek is 
vannak.”
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Luxus Genfben is
A BRITISH AIRWAYS MEGNYITOTTA LEGÚJABB  LUXUS UTASVÁRÓJÁT GENF REPÜLŐTERÉN. A KIBŐVÍ-
TETT ÉS KORSZERŰSÍTETT LOUNGE CSENDES ÜLŐHELYEKKEL, BÁRRAL, KÉZMŰVES SÖRÖKKEL ÉS TO-
VÁBBI VENDÉGLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁRJA AZ UTAZÓKAT.

A British Airways nagyszabású befektetési 

programjának keretében korszerűsítették és 

kibővítették már többek közt Johannesburg, 

New York JFK és San Francisco utasváróit. A 

legutóbb átadott lounge-ot pedig Genf repte-

rén nyitották meg, amely jelentős módosítá-

sokon, dizájn átalakításokon és felújításokon 

esett át.

Az utasváró úgy lett kialakítva, hogy a vára-

kozó utasok számára nyugodt és pihentető 

időtöltési lehetőséget biztosítson az utazásuk 

előtt. Ennek érdekében a 327 négyzetméterre 

kibővített várót úgy osztották fel, hogy minden 

ügyfél egyedi igényét kielégítse. 

Középen találhatunk egy lobby bárt, ahol 

társasági életet élhetnek a várakozó utasok,  

akár néhány ital elfogyasztása mellett. Itt csá-

bítóan nagy italválasztékból válogathatnak a 

reptér vendégei, amelyben a különböző kéz-

műves sörök és üdítőitalok mellet különleges 

borokat is kérhetnek.

Egy nyugodt és elszeparált ülőrészt is kiala-

kítottak a pihenni vágyók számára, ahol az 

ülőhelyek között még karosszékeket is talál-

hatunk. Természetesen szélessávú internet és 

rengeteg töltési pont áll a várakozók rendelke-

zésére. A belső tér fényeit és zenéjét a nap-

szakhoz igazítva alakítják, ezzel is garantálva 

a maximális kikapcsolódás érzését.

Az étkezni vágyók étlapról rendelhetnek me-

leg ételeket is valamint nagy választékban 

elérhetők a sütemények és édességek is. Az 

újonnan létrehozott barista állomásnál pedig 

egy profi csapat készíti a kávékülönlegessé-

geket a vendégeknek, ha egy kis plusz ener-

giára van szükségük.

A Genf repterén nyitott prémium utasváró, 

minden részletében az utasok pihenését és 

a legmagasabb luxus érzésének biztosítását 

szolgálja. Hogy ezt a minőséget a jövőben 

is garantálhassák, a lounge-ba csak a Club 

Europe, az Executive Club Gold és Silver kár-

tya tulajdonosok, továbbá a oneworld® Eme-

rald és Sapphire minősítésű tagjai léphetnek 

be.

építészet   British Airways lounge
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A felújított genfi utasváró a British Airways legújabb 
befektetése, a 6.5 millió fontos beruházásának 5 éves 

periódusa alatt. Emellett mind a 128 repülőgépük összes ülését 
felszerelték wifi-vel és töltési pontokkal, illetve 72 további 

repülőgép érkezik a flottába.

építészet   British Airways lounge
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design   CAT  Budapest
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Cicázz vele!
A CAT EGY BUDAPEST SZÍVÉBEN A GOZSDU UDVARBAN TALÁLHATÓ 
BÁR ÉS SZÓRAKOZÓHELY. A NEVET A TULAJDONOSOK TALÁLTÁK KI, 
AMI NAGYON JÓ ALAPANYAGNAK BIZONYULT. KISSMIKLOS, A TERVE-
ZŐ ELŐSZÖR VICCES MÉMEKET, GIFEKET, TERVEKET GYŰJTÖTT ÖSSZE 
MACSKÁKRÓL. MIUTÁN ÚJRAÁLMODTA EZEKET AZ ILLUSZTRÁCIÓKAT, 
A MŰVÉSZ ISMÉT FELSKICCELTE AZ ALAPKONCEPCIÓKAT. A PROJEKT-
BEN A LEGNAGYOBB KIHÍVÁST A SZÍNEK ÉS ANYAGOK HARMONIKUS 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA JELENTETTE, HISZEN EGY TÁNCOS HELYRŐL VAN SZÓ.
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design   CAT  Budapest

„A design az eklektikára épít. A cél az volt, hogy egy nagyon 
cool és vicces, de ugyanakkor kvalitásos helyet hozzunk létre. 

Nagy kihívást jelentett tehát a különféle színek, elemek, anyagok, 
vicces üzenetek, poénok kombinálása úgy, hogy a funkcióval 

járó elvárásoknak is eleget tegyünk!”
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design   CAT  Budapest

FOTÓ: SARAH ESZTER

A 
projekt mögötti koncepció az volt, hogy egy eklektikus, vonzó, menő belső tér szü-

lessen meg, felejthetetlen esztétikummal. Az eredmény egy bár, amely tele van szí-

nes illusztrációkkal, mémekkel és logókkal, ráadásul a dekoráció tökéletesen illik a 

hely állati témájához.

“A nevet a tulajdonosok találták ki, ami nagyon jó alapanyagnak bizonyult. A terve-

zést azzal kezdtük, hogy összegyűjtöttünk rengeteg mémet, illusztrációt, gif-et, skicceket, logókat 

és vicces képeket macskákról illetve nagy macskafélékről. A képek válogatása és átgondolása 

után újraszíneztem és újrarajzoltam a kiválasztott képeket, de néhányat direkt úgy módosítottam, 

hogy eredeti akár felismerhető legyen.

A design az eklektikára épít. A cél az volt, hogy egy nagyon cool és vicces, de ugyanakkor kvalitá-

sos helyet hozzunk létre. Nagy kihívást jelentett tehát a különféle színek, elemek, anyagok, vicces 

üzenetek, poénok kombinálása úgy, hogy a funkcióval járó elvárásoknak is eleget tegyünk” - - fog-

lalta össze érdemi munkáját Kiss Miklós.

Kissmiklos, a tervező először vicces mémeket, gifeket, terveket gyűjtött össze macskákról. Miután 

újraálmodta ezeket az illusztrációkat, a művész ismét felskiccelte az alapkoncepciókat. A projekt-

ben a legnagyobb kihívást a színek és anyagok harmonikus összeállítása jelentette, hiszen egy 

táncos helyről van szó.

Az enteriőr design csapatnak kissmiklos mellett Benson Marcell (Craft Benson Architecture/De-

sign), Farkas Ádám (Craft Benson Architecture / Design) és Mangel Hobor Eszter volt a tagja.

A CAT felirat humort és könnyedséget biztosít a bárnak. A Hello Kitty mintáktól kezdve az ismert 

cicás mémekig mindennel találkozhatunk a helyen. Kiss Miklós még a legapróbb részletekre is 

figyelt, így a menü, de még a gyufásdoboz is az ő keze nyomán jött létre.
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design   Caviar Airpods Pro Gold Edition

A Caviar Airpods Pro Gold Edition 
egyedüli darabja közel 70 ezer dolláros 
áron volt elérhető a Caviar weboldalán, 

de meghirdetése után szinte azonnal 
elkelt, viszont az új tulajdonos kiléte még 

ismeretlen.
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design   Caviar Airpods Pro Gold Edition

Hallgatni arany
A LUXUS OKOSTELEFONOKAT ÉS KIEGÉSZÍTŐKET GYÁRTÓ OROSZ MÁRKA, A CAVIAR AZ 
ELSŐ ÉS A VILÁG EGYETLEN AIRPODS PRO-JÁT HOZTA LÉTRE, AMELY EGY DARABBÓL 
ÁLLÓ, 18 KARÁTOS ARANYBÓL KÉSZÜLT.

A
z Apple nemrégiben bemutatta az Airpods 

fülhallgató szériájának legújabb darabját, az 

Airpods Pro-t. A 100 ezer forintos árát tekintve 

igencsak a vezeték nélküli fülhallgatók szeg-

mensének tetejét célozták meg vele, mivel ha-

sonló árban már kifejezetten fej- és fülhallgatókra specializá-

lódott gyártók felsőkategóriás termékeit vásárolhatjuk meg. 

Na, de ha mindez nem lenne elég fényűző, márpedig ebben 

a világban, mindig van egyel feljebb, akkor itt van a Caviar 

Airpods Pro-ja, amit 18 karátos aranyból készítettek el. Sőt, 

nem csak a fülhallgatók teste van aranyból, de még azok hor-

dozható töltője is, ami még a Caviar logóját is megkapta. A 

Caviar Airpods Pro Gold Edition a gyártó állítása szerint nagy 

valószínűséggel csak egy példányban lesz kiadva, így is to-

vább növelve annak értékét.

A Caviar felsőkategóriás telefonok, főként az Apple és a 

Samsung csúcskészülékeinek átalakításával foglalkozik, il-

letve az azokhoz tartozó fényűző kiegészítők gyártásával. 

Termékeik listáján megtalálhatóak a valódi kígyóbőrrel be-

vont vagy beépített teljes óraszerkezettel ellátott telefonok 

is. Emellett árulnak még a telefonokhoz illő luxusórákat, 

telefontokokat és tollakat is, melyek mindegyike drágább-

nál drágább anyagokból készültek. A weboldalukon talál-

ható telefonok ára 5 ezer dollártól kezdődnek és akár 125 

ezer dollárig is rúghatnak. A Caviar Airpods Pro Gold Editi-

on fülhallgató a jó hangzásán és egyediségén kívül, nem sok 

mindent tud pluszban felmutatni. A gyártó termékeit jobban 

szemügyre véve gyorsan kikristályosodik, hogy itt nem is ez 

a lényeg. Helyette a luxus termékeket kedvelők és vásárlók 

magas igényeit próbálják, extravagáns anyagok felhasználá-

sával kielégíteni.

A Caviar Airpods esetében leendő tulajdonosának kompro-

misszumot kell majd kötnie, mivel az eredetileg igen könnyű 

fülhallgató, új arany házában igencsak „elhízott”. Azonban, 

ahogy a jó minőségű ékszerekről azt szokták mondani, hogy 

érezhetően jó súlyuk van. A Caviar Airpods Pro esetében is az 

érezhetően nagyobb súly a már ékszernek titulálható fülhall-

gató minőségét emeli ki.
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design   FOKOS21

Okos fokos
KÁDÁR BALÁZS A MAGYAR FORMATERVEZŐ FOGTA A FOKOS ALAP-
GONDOLATÁT ÉS AZT MODERN KÖNTÖSBEN ÚJRATERVEZVE MEG-
ALKOTTA A FOKOS21 NÉVRE HALLGATÓ ESZKÖZT. A VÉGERED-
MÉNY EGY OLYAN TÖBBSZÖRÖS DÍJNYERTES SZERSZÁM LETT, 
AMIT SOKKAL TÖBB DOLOGRA TUD HASZNÁLNI AZ EMBER, MINT 
AZT ELSŐRE GONDOLNÁ.
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design   FOKOS21

A 
fokos újragondolását megvalósító 

FOKOS21 megkapta a BIG SEE 

termék design-díjat Ljubljanában, 

a közelmúltban megrendezett De-

sign Hónap részeként. Az Európa 

18 dél-keleti országát összefogó BIG SEE ese-

ménysorozat célja az Olaszországtól Romániáig 

terjedő régió kreatív iparágának fellendítése, a 

gazdaság és a design különböző területein te-

vékenykedő szereplők összekovácsolása, az 

egészséges verseny és az innováció ösztönzé-

se. A fokos modern és letisztult designja koráb-

ban már elismerésben részesült a 2018-as Ma-

gyar Formatervezési Díj keretében is. A mostani 

verseny során a szakértő bizottság vizsgálta az 

újszerűséget, az eredetiséget, a kulturális és 

szociális hatást, a funkcionalitást, valamint a kivi-

telezés minőségét. A BIG SEE a legújabb, legér-

dekesebb platform a BIG intézet ernyője alatt, 18 

országot és 250 millió embert egyesít.

A FOKOS21 a hagyományos fokostól eltérő-

en egy darabból készült, méghozzá magas 

krómtartalmú, 4mm-es, 52-53 HRC kemény-

ségű, rozsdamentes acéllemezből. Az acél 

felhasználásnak köszönhetően, alkalmassá volt 

feszítésre, kalapálásra és egyéb extrém tevé-

kenységekre is. A nyele full tang, ami annyit 

jelent, hogy a fokos fejétől a markolat végéig 

változatlan vastagságú, ezzel is tovább erősít-

ve a FOKOS21 szerkezetét. A markolatot ejtő-

„Magyarországi 
mikrovállalkozásként 

nemzetközi elismerést szerezni 
hatalmas örömet jelent és 
megerősít abban, hogy jó 

úton járunk.” – mondta Kádár 
Balázs, a XXI. századi fokos 

megálmodója.

ernyőzsinór helyettesíti, ami túlélési helyzetben 

ugyancsak számtalan dologra felhasználható. 

A fokoshoz továbbá egy MOLLE rendszerrel 

kompatibilis gyöngyvászon övtartó, műanyag 

élvédő és egy diszkrét szállításra alkalmas 

övtáska is tartozik. Árát tekintve, ha összeszá-

moljuk, hogy hányféle funkciója is van a FO-

KOS21-nek a jelenlegi közel 18 ezer forintos 

ára teljesen elfogadható. „Használható vágás-

ra, hasításra, törésre, szeletelésre, szúrásra, 

kalapálásra, lyukasztásra, ásásra, feszítésre, 

gyalulásra, rovátkolásra, zárak, dolgok felnyi-

tására, kövek és falak leküzdésére, szélvédő 

áttörésére, szögkihúzásra, hatlapfejű csavarhú-

zásra, biztonsági övfeszítő átvágására és még 

ennél is többre. A FOKOS21 egy multifunkci-

onális szerszám, amit sokkal többféle dologra 

fogsz használni, mint azt gondolnád!” - fogal-

maz a gyártó.

Na, de mi is az a fokos valójában? A fokos ere-

detileg nagyapáink harci fegyvere és munkaesz-

köze volt, ami egy baltához hasonlító, de méretét 

tekintve kisebb eszköz. Feje rézből vagy vasból 

készült, nyelét pedig keményfából faragták. Ne-

vét az éllel átellenes oldalon található fokról kapta, 

amivel tompa ütést lehetett vele adni, így megha-

tározó funkcionális eleme egy fokosnak. Pászto-

rok, erdészek és bányászok közkedvelt eszköze 

volt, de hamar elterjedt fegyverré vált, mivel hosz-

szú nyelének és könnyű súlyának köszönhetően, 

harci helyzetben könnyen kezelhető és gyors 

fegyvernek számított.
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design   Aston Martin DNS Superleggera Concorde

Mind a 10 példány egyedi rendszámmal rendelkezik, és 
az Aston Martin jelzések mellett, a British Airways logója 
is látható az autó oldalán. A DNS Superleggera az angol 

légitársaság vörös, fehér és kék színeit kapja, a tetejét pedig 
a Concorde modern körvonala díszíti.

Alpha Foxtrot 
rajtra kész
AZ ASTON MARTIN A BRITISH AIRWAYS KÖZÖS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉ-
VEL MEGALKOTOTT SPORTAUTÓBÓL, MINDÖSSZE 10 DARABOT GYÁR-
TOTTAK. AZ AUTÓT AZ ELSŐ CONCORDE LEVEGŐBE EMELKEDÉSÉNEK 
50. ÉVFORDULÓJÁNAK ALKALMÁBÓL ALKOTTÁK MEG. 
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design   Aston Martin DNS Superleggera Concorde

A 
luxusautók gyártásával foglalkozó Aston Martin egyedi autókra szakosodott 

részlege tervezte meg a DNS Superleggera Concorde elnevezésű sportko-

csit, amelynek alkatrészei közt a legendás szuperszonikus repülőgép haj-

tóművének kompresszorlapátjaiban használt titánium is szerepel.

Mind a 10 példány egyedi rendszámmal rendelkezik, és az Aston Martin 

jelzések mellett, a British Airways logója is látható az autó oldalán. A DNS Superleggera 

az angol légitársaság vörös, fehér és kék színeit kapja, a tetejét pedig a Concorde mo-

dern körvonala díszíti.

Az autó belsejében is találhatunk a Concorde repülőgépre utaló részleteket, ilyen pél-

dául a sofőr napellenzőjére festett Mach-számmérő vagy a Concorde-ok hajtóműveinek 

lapátjaiból átalakított titánpedálok is. A motor maradt az Aston Martinokban megszokott 

5,2-literes V12-es biturbó, amivel az autó a 340 km/h-t is elérheti.

A limitált Concorde kiadású Aston Martin sporkocsikból csupán 10 darabot gyártottak, 

melyeket kizárólag az ikonikus angol autógyár bristoli központjában lehet megvásárolni, 

nem is akármilyen áron, egy példány bő 320 ezer brit fontba kerül. 







64 Luxury

design   Fürdoszoba és Otthoni Wellness Show

2
020. január 17-19. között Budapes-

ten, a BOK (SYMA) csarnokban 

a jövő évi trendek mellett számos 

egyedi, Magyarországon eddig még 

nem látott innovációt is bemutatnak 

majd a gyártók, akiknek jóvoltából a legújabb 

fürdőszoba- illetve otthoni wellness-fejlesztése-

ket ismerheti meg a közönség.

Hamarosan itt az első budapesti 
Fürdőszoba és Otthoni Wellness Kiállítás
INGYENES SZAKTANÁCSADÁS, MINTEGY 100, MAGYARORSZÁGON IS ELÉRHETŐ FÜRDŐSZOBA ÉS CSEMPE 
MÁRKA TÖBBEZER TERMÉKE, LAKBERENDEZŐK, KIVITELEZŐK, VÁSÁRLÓK 7000 NÉGYZETMÉTEREN, HÁ-
ROM NAPON KERESZTÜL – AZ ELSŐ FÜRDŐSZOBA ÉS OTTHONI WELLNESS SHOW MINDENT EGY TETŐ ALÁ 
HOZ, AMIRE A TÖKÉLETES FÜRDŐSZOBA ÉPÍTÉSÉHEZ, FELÚJÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉG LEHET.  

Egy fürdőszoba lehet új vagy régi, kicsi vagy 

nagy, hagyományos vagy formabontó, költ-

séghatékony vagy luxus – amiben az otthoni 

komfortérzetünk érdekében nem szabad komp-

romisszumot kötni, az a gondos tervezés és tá-

jékozódás.

Mivel fürdőszobát jellemzően tíz évre, vagy 

még hosszabb időre építünk, minden szem-

pontot mérlegelnünk kell ahhoz, hogy a he-

lyiség méretétől függetlenül eleget tegyen 

igényeinknek az olyan tulajdonságok finom-

ra hangolásával, mint a stílus, a minőség, a 

praktikum, a kényelem, az innováció és az 

időtállóság. 

További jó hír, hogy a Lakberendezők Orszá-

gos Szövetsége, a Magyar Építész Kamara, 

˝
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építészet   Fürdoszoba és Otthoni Wellness Show

illetve a Magyar Építőművészek Szövetsége 

által támogatott kiállítás a fürdőszoba brandek 

többségét kész fürdőszobai megoldásokban 

és enteriőrökben mutatja meg, így az érdeklő-

dök nem csupán prospektusok lapozgatásával 

kaphatnak képet arról, hogyan nézhetne ki ál-

maik fürdőszobája.

A legújabb fürdőszoba-megoldások bemuta-

tása mellett a szervezők azt is célul tűzték ki, 

hogy megmutassák a közönségnek, hogy az 

otthoni wellness többé már nem csak egy álom, 

luxuskivitelben: masszázsmedencék, gőzka-

binok, szaunák, sószobák egyre szélesedő kí-

nálatából alakíthatjuk saját pihenő oázisunkat, 

otthon vagy a nyaralónkban. 

A szakértők, lakberendezők, a gyártók és for-

galmazók a legújabb trendekkel, látványos, 

izgalmas programokkal, bemutatókkal, tanács-

adással várják az érdeklődőket 2020. január 

17-19. között Budapesten, a BOK (SYMA) csar-

nokban.

˝



Hímzett köntösben
NOVEMBERBEN MUTATTÁK BE A SVÉD MŰVÉSZ, ULLA-STINA WIKANDER HÍMZETT ALKOTÁSAIT A PARA-
DIGM GALLERY + STUDIÓBAN. AZ OBSOLESCENCE NÉVRE KERESZTELT KOLLEKCIÓ WIKANDER JÓL ISMERT 
SOROZATÁNAK DARABJAIBÓL ÁLL ÖSSZE. A MŰVÉSZ HÉTKÖZNAPI TÁRGYAKAT FEDETT BE SZÍNES, GYÖ-
NYÖRŰ HÍMZETT MINTÁKKAL.

Ú
j számomra a textilekkel való 

munka. Mindig festőként és 

szobrászként gondoltam ma-

gamra. Ugyan én nem hímzek, 

de mindig nagyon aprólékosan 

választom meg a mintákat. Manapság na-

gyon nehéz hímzett anyagokhoz hozzájutni, 

így gyakran kis svéd városokba kell utaznom 

értük. Mára hatalmas gyűjteményem van, a 

darabokat motívum alapján csoportosítom. 

Fogalmam sincs, hogy a textilművészek fel 

szokták-e vágdosni a hímzéseket, de azt 

hiszem, az én munkám talán más, mint a 

többieké. Én nem úgy fogom fel, hogy meg-

semmisítek valamit, én egyszerűen csak 

újrahasznosítok.”  A kiállítás darabjai humo-

ros, mégis társadalmi kritikát megfogalmazó 

tárgyak a feminizmus, háztartás és újrahasz-

nosítás témakörében. A textilek dimenziót 

adnak az egyébkén szokványos eszközök-

nek, vasalóknak, hajszárítóknak, cipőknek, 

lámpáknak. Ezek a tárgyak így kiemelkednek 

eredeti funkciójukból, és míg felismerhetők 

maradnak, más célt kezdenek szolgálni. A 

művész tizenöt évvel ezelőtt kezdett vintage 

hímzéseket gyűjteni antik boltokban, bolha-

piacokon. Wikander először egy rossz por-

szívót díszített fel, amivel új életet adott neki, 

célt a létezésre. A művész tizenöt évvel ez-

előtt kezdett vintage hímzéseket gyűjteni an-

tik boltokban, bolhapiacokon. Wikander elő-

ször egy rossz porszívót díszített fel, amivel 

új életet adott neki, célt a létezésre. Bár nem 

minden eszköz hibás, amiket hímzéssel borít, 

már mind egy elmúlt kor emlékét tükrözi. Így 

válik belőlük modern műalkotás.

design   Ulla-Stina Wikander
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design   Ulla-Stina Wikander

„Fogalmam sincs, hogy 
a textilművészek fel 
szokták-e vágdosni 
a hímzéseket, de azt 

hiszem, az én munkám 
talán más, mint a 
többieké. Én nem 

úgy fogom fel, hogy 
megsemmisítek valamit, 

én egyszerűen  
csak újrahasznosítok”  
- Ulla-Stina Wikander.
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kultúra   József Attila Színház: A Nagy Négyes
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Vihar egy 
színészotthonban
NÉGY OPERAÉNEKES, HATALMAS SIKEREK, TÜNDÖK-
LŐ KARRIER… PLETYKÁK, SÉRELMEK, TITKOK. VAJON, 
HOSSZÚ ÉVEKKEL AZ UTOLSÓ TALÁLKOZÁS UTÁN BE-
GYÓGYULNAK-E A RÉGI SEBEK, FELLOBBANHAT-E ÚJRA 
A SZERELEM A FÁJDALMAS MÚLT ELLENÉRE? 

A Nagy Négyes keserédes története a Gaál Erzsébet Stúdiószínpadon kel 

újra életre, az előadást november 21-én mutatták be a József Attila Szín-

házban. Négy operaénekes negyven évvel ezelőtt hatalmas sikert aratott 

Verdi Rigolettojával. Tündöklő karrierjük mára a múlt homályába vész, 

ahogy barátságuk is: pletykák, sérelmek, titkok lappanganak a háttérben.  

Cecily, Reggie és Wilfred egy művészotthon lakói, ahol évről-évre meg-

emlékeznek Verdi születésnapjáról. Ez az év azonban más, hisz visszatér 

Reggie exfelesége, a világsztárrá lett Jean, és egy kvartett erejéig újra 

összeállhat a Nagy négyes. Vajon sikerül? 

Ronald Harwood 1999-ben írt színdarabját Dustin Hoffman vitte filmvá-

szonra nagy sikerrel. A nagy négyes keserédes történet. Vajon vannak 

véletlenek? Talán nem: a filmben Ujréti László kölcsönözte a hangját Regi-

nald megformálójának, azaz Tom Courtenay-nak. A most készülő színpadi 

adaptációban ugyanezt a karaktert formálja meg. 

RONALD HARWOOD

Fordította: Zöldi Gergely

A színdarab Magyarországon a Theatrum Mundi Színházi 
és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Szereplők:

Cecily Robson - Vándor Éva Jászai Mari-díjas
Reginald Paget - Ujréti László Jászai Mari-díjas
Wilfred Bond - Kerekes József Jászai Mari-díjas
Jean Horton - Fehér Anna Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész

Díszlet: Csiszár Imre  
Jelmez: Szakács Györgyi Kossuth- és Jászai Mari-díjas
Dramaturg: Szokolai Brigitta
Zenei munkatárs: Nemessányi Éva
Rendezőasszisztens: Czipó Gabriella

Rendező: Csiszár Imre Kossuth- és Jászai Mari-díjas, 
Kiváló és Érdemes Művész

kultúra   József Attila Színház: A Nagy Négyes
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kultúra   Élet/Kép Keleti Éva retrospektív kiállítása

K
ivételes időutazásra invitáljuk az 

érdeklődőket Keleti Éva hat év-

tizednyi életművét bemutatva. A 

pálya színe-java az 50-es évektől 

máig: eleven riportok, groteszk 

életképek, bravúros táncfotók, sztár portrék, 

lélekbúvár arcképek. Irodalom, színház, zene. 

Minden, ami kultúra és élet. De nemcsak a múlt 

nagyságait, hanem a ma emberét is láthatják 

a látogatók. Keleti Éva fotóművész ugyanis 

újrakezdte, illetve folytatta a pályát. Csak-

nem harminc évnyi kihagyás után, 88 évesen 

megint aktívan fényképez. Lefotózta a kapos-

vári négyes ikrek közül még élő három fivért 

– hatvannégy év után újra. Sokakat fölkeresett 

egykori kedves modelljei közül: Törőcsik Marit, 

Gálvölgyi Jánost, Orosz Adélt és másokat. De 

több tucatnyian – mint például Maurer Dóra, 

Vecsei H. Miklós vagy Schiff András – most 

először álltak immár digitális kamerája elé. E 

páratlan alkotói arcképet nemcsak több száz 

bemutatott művével rajzoljuk meg. A történe-

ti, szakmai háttér mellett a személyes, családi 

mozzanatokat fölvillantása teszi a képes időu-

tazást nagyon is maivá és szinte varázslattá. 

Egy kiállítás, ahol a távoli ismerőssé, a jelen 

pedig távlatossá válik.

Keleti Éva retrospektív kiállítása
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Elektromos 
mobilitás hangzása
HANS ZIMMER KOMPONÁLJA A HÁLÓZATRÓL TÖLTHETŐ JÖVŐBENI 
BMW MODELLEK HANGZÁSÁT. A VILÁG EGYIK LEGNÉPSZERŰBB ZENE-
SZERZŐJÉNEK SOROZATGYÁRTÁSBAN KÍNÁLT ALKOTÁSAI MÁR 2020-
BAN MEGÉRKEZNEK AZ UTAKRA.
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2019 júniusában Hans Zimmer és Renzo Vitale 

zeneművész a BMW Group #NEXTGen fesztivál-

ján közösen mutatta be azt a modern hangdizáj-

nt, amelyet a BMW Vision M NEXT tanulmánya-

utóhoz komponáltak. Néhány hónappal később, 

2019 novemberében a müncheni központú válla-

latcsoport és a világ egyik legnépszerűbb zene-

szerzője hivatalosan is bejelentette hosszú távú 

együttműködését: a BMW IconicSounds Electric 

márkanév égisze alatt Hans Zimmer a hálózatról 

tölthető jövőbeni BMW modellek hangzásvilágát 

komponálja meg. „Egészen egyedülálló lehetősé-

günk nyílik arra, hogy különleges hangokkal káp-

rázatos élménnyé varázsoljuk a hálózatról tölthető 

BMW modellek vezetését. Várakozással tekintek 

eme nagyszerű kihívás elé, hiszen számomra a 

BMW Vision M NEXT tanulmányautóhoz, Renzo 

Vitale oldalán megkomponált hangdizájn létre-

hozása is egy inspiráló, vadonatúj élmény volt” 

– mondta Hans Zimmer.

A Los Angeles-i Nemzetközi Autószalon megnyi-

tását megelőző napokban Hans Zimmer és Ren-

zo Vitale a Gladiátor, az Eredet és A sötét lovag 

zeneszerzőjének Santa Monica-i stúdiójában exk-

luzív betekintést engedett a korábbi együttműkö-

dés részleteibe, a BMW Vision M NEXT tanulmá-

nyautó hangdizájnjának megkomponálásába. A 

két művész legutóbb a tisztán elektromos meg-

hajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológi-

ával szerelt BMW modellek rendszerkészenléti 

hangjelzéseit álmodta meg, amelyek már 2020-

ban visszaköszönnek a bajor prémiumgyártó tö-

megtermelésben kínált négykerekűiben. „A ma-

gával ragadó hangzásvilág megkomponálásával 

lehetőségünk nyílt arra, hogy a BMW hálózatról 

tölthető modelljeiben eltöltött minden percet po-

zitív élménnyé varázsoljunk. A hajtáslánc és a fe-

délzeti rendszerek készenlétét jelző hangok már 

indulás előtt vidámságot és boldog gondolatokat 

csempésznek az utasokba, már rögtön beszál-

láskor és a „Start / Stop” gomb megnyomásakor” 

– fogalmazott Renzo Vitale.

A törvényi előírásokkal 
párhuzamosan a 

mérnökök az akusztikus 
gyalogosfigyelmeztető 

rendszert is 
továbbfejlesztették, 

így ma már számos tisztán 
elektromos meghajtású 

és plug-in hibrid 
hajtáslánc-technológiával 

szerelt BMW modell 
alapfelszereltségének része.
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Az elektromos mobilitás legfőbb előnyeként gyak-

ran a csendes suhanást szokás említeni. A háló-

zatról tölthető gépkocsik egyre növekvő „zöld” 

hatótávolságával párhuzamosan azonban a ve-

zetés élménye iránti vágy is növekszik, a bajor 

prémiumgyártó így a BMW IconicSounds Electric 

márkanév alatt megkomponált hangzásvilág se-

gítségével váltja valóra a vezetés élményének 

merőben új formáját. „Autóink hangzása az el-

múlt évtizedekben emberek millióit ejtette rabul. 

Izgatottan tekintünk a Hans Zimmerrel való közös 

munkánkra, amely során a hálózatról tölthető jö-

vőbeni BMW modellek hangzásvilágát dolgozzuk 

ki. Ügyfeleinket világszerte vadonatúj élmények-

kel ajándékozzuk meg, amellyel újraértelmezzük 

a vezetés élményének fogalmát” – nyilatkozta 

Stefan Ponikva, a BMW márka élményközpontú 

részlegének alelnöke.

A BMW IconicSounds Electric zeneszerzőjeként 

és kurátoraként Hans Zimmer a tisztán elektromos 

meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-techno-

lógiával szerelt BMW modellek megannyi külön-

böző hangzását megkomponálja. Külön hang-

zást kapnak a tanulmányautók, a koncepciók, 

a sorozatgyártásban kínált modellek és minden 

egyes akusztikai jelzés, az elektromos mobilitás 

érzelmekben gazdag karakterét pedig a fedélzeti 

rendszerek élőbeszéd-hangzása fokozza majd.

A BMW Group közel tíz éve fejleszti az elektromos 

mobilitás hangzását

2009-ben, a kísérleti MINI E flotta bevezeté-

sekor a BMW Group tervezőmérnökei olyan 

mesterségesen generált hangokat fejlesztettek 

ki, amelyek segítik a szinte hang nélkül suhanó 

gépkocsik észlelését. A BMW i3 tisztán elektro-

mos prémium kompakt piaci debütálása óta a 

bajor prémiumgyártó ügyfelei az opcionális ext-

rafelszereltség részeként meg is rendelhetik a 

modellbe az akusztikus gyalogosfigyelmeztető 

rendszert.

A törvényi előírásokkal párhuzamosan a mér-

nökök az akusztikus gyalogosfigyelmeztető 

rendszert is továbbfejlesztették, így ma már 

számos tisztán elektromos meghajtású és 

plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával sze-

relt BMW modell alapfelszereltségének része 

(az akusztikus gyalogosfigyelmeztető rend-

szer beszerelésére vonatkozó törvényi előírá-

sok világszerte eltérnek). A technológia célja, 

hogy anélkül jelezze a közvetlen környezet 

számára a szinte hangtalanul suhanó gépko-

csi jelenlétét, hogy azzal a gyalogosokat és 

a gépkocsiban ülő utasokat egy pillanatra is 

megzavarná.
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„Mindent lehet 
másképp csinálni”
BÉNYEI ISTVÁN MA MAGYARORSZÁG EGYIK LEGELISMERTEBB ÉPÍTÉSZE. MUNKÁI MELLETT MEGJELENŐ 
„BÉNYEI HÁZAK” APOSZTRÓF MA NEM CSAK STÍLUST, SZAKMAI TUDÁST, GARANCIÁT, HANEM EGYFAJTA 
FILOZÓFIÁT IS FÉMJELEZ. A VELE KÉSZÍTETT INTERJÚM OLYAN MÉLYRŐL JÖVŐ EMÓCIÓK MENTÉN HALADT 
ÉS TAGLALTA AZ ÉPÍTÉSZ SZAKMÁT ÉS ANNAK HOLDUDVARÁT, HOGY EZ A TERMÉSZETESNEK TŰNŐ DO-
LOG MÁR-MÁR RENDHAGYÓVÁ IS TETTE AZ EGÉSZ BESZÉLGETÉSÜNKET. 
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ÍRTA: BARNA ANDRÁS, 

KÉPEK: B13 ÉPÍTŐMŰVÉSZ KFT

A
z építész műterem a budai hegy-

oldal egy kis csendes utcájában 

található. A cégéren a B13 Épí-

tőművész Kft. neve áll, de szerin-

tem még számos további jelző is 

elférne a cég keresztlevelén annyira komplex fi-

lozófia mentén dolgoznak és gondolkoznak. Az 

épület frontján az oromfalat óriási üvegfelületek 

uralják. A portálok zárt állapotukban is hívoga-

tó hatást keltenek, ha egy-két ajtó nem szabna 

gátat a szemnek, akkor már az utcáról is szinte 

az egész belső tér láthatóvá válna. 

István, akire bárki simán rámondaná, hogy a 

ma negyvenese, éppen csak elhagyta az öt-

venet. Most találkozunk először. Megjelenése 

kiegyensúlyozott egyéniséget sejtet, amit nyu-

godt és megfontolt retorika kísér. Bár beszél-

interjú   Beszélgetés Bényei István építésszel, belsoépítésszel

getésünk idején gyötri a férfinátha, ami olykor 

fátylat dob a mondataira ennek ellenére nehéz 

elképzelni, hogy a szenvedélyességén kívül 

bármikor is felemelné a hangját. 

Tizenhárom évesen ragadja magával az építé-

szet varázsa, ami kőbevésett célként határoz-

za meg a későbbi éveit. A középiskola után az 

Ybl Miklós Műszaki Főiskolán végez, majd ezt 

követően szinte azonnal Graz-ban folytatja a 

tanulmányait és dolgozik. Tervezői sokrétűsége 

nem csak épületkontúrokban mutatkozik meg, 

hanem az azt körülvevő külső és belső tér szer-

vezettségében is. Ahogy később elmeséli: az 

építészetre egy nagy komplex egységként kell 

tekinteni.  Munkája tehát e gondolatiság mel-

lett halad, így a tervezési folyamat a kerítéstől 

kezdve az utolsó konyhafiókig terjed, de a leg-

fontosabb, hogy az egység 

origójában mindig az ember 

álljon.

Barna András: Mikor fogalmazódott meg ben-

ned az, hogy te építész leszel?

Bényei István: Nagyon pontosan emlékszem 

erre: hetedikes voltam. Nagyon jól rajzoltam és 

viszonylag kreatív életet is éltem, ami talán a 

nagyapámnak köszönhető. Ő sokat vadászott, 

és rengeteg színes használt töltényhüvelye volt 

otthon, ami számomra akkor – a hetvenes évek-

ről beszélünk – a LEGÓ-t jelentette. Számtalan 

dolgot építettem belőlük.

Az eltökéltséged az építészet irányába mindvé-

gig töretlen maradt?

Igen, és tele voltam tudásvággyal. A főisko-

lán Kapy Jenő volt a mesterem, aki a diploma 

után szép ívű mondatokkal engedett utamra. 

Ezen inspirációk mentén és egy szál bőrönddel 

„Ha definiálnom kellene a világ legjobb 
építészét, akkor azt mondanám, hogy egy 

végtelen fantáziával bíró csapatépítő”
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indultam el grázi Technische Universität Építész 

Karára, azzal a szent elhatározással, hogy én a 

világ legjobb építésze szeretnék lenni. Nagyon 

kemény, de rendkívül hasznos öt év követke-

zett.  Az Ausztriában eltöltött időszak után meg-

ismerkedtem Héder Jánossal, akivel később 

megalapítottuk az Inarchi-t 1996-ban. Jani az 

Iparművészeti Egyetemen végzett és ma a Ma-

nooi lámpák atyja, megalkotója, kiváló formater-

vező. Ő egy szárnyaló egyéniség én inkább a 

racionálisabb alkat vagyok, de tökéletesen ki-

egészítettük egymást és csodálatos munkáink 

voltak együtt. Százszázalékosan megvalósítot-

tuk azt a „GRAZI ISKOLA” irányzatból  hozott 

iránymutatást, miszerint az építészetet egyetlen 

egységként kell kezelni. Ez pedig nem mond 

ki mást, mint azt, hogy ebben az egységben 

a házon kívül a bútort és a környezetet is meg 

kell tervezni. Ezt szem előtt tartva dolgoztunk 

mindig. Aztán 2003-ban úgy döntöttünk, hogy 

külön-külön próbálunk szerencsét.

Új fogást kerestél?

Ugyan fiatal voltam, de a Janival történt 

elválásunk után azt gondoltam, hogy 

szükségem van egy-két nyugisabb 

évre. Kevés, de annál komolyabb épület meg-

tervezésére vágytam, azonban a megváltozott 

körülmények miatt másként alakult minden. 

Sokkal strapásabb időszak következett. Ma öt-

venkét éves vagyok és ha érett fejjel össze aka-

rom foglalni a pályafutásomat, akkor summázva 

azt mondhatom, hogy Grazba úgy menetem ki, 

hogy a világ legjobb építésze szeretnék 

lenni, onnan hazatérve azt akartam, hogy 

Magyarország legjobb építésze legyek,  

majd később „már csak” jó építész akar-

tam lenni. Tovább szeretném vinni ezt a 

megkezdett vonalat és ma jó ember sze-

retnék lenni, maradni. Tehát így alakultak 

a szakmai periódusaim. Ma úgy érzem, 

hogy az úgynevezett „vagdalkozási kor-

szakom” is finomodott, szofisztikáltabb 

lettem, ami remélhetőleg tetten is érhető 

a munkáiban, amihez emberileg is sze-

retnék még többet hozzátenni.

Szerinted, hogy néz ki a világ legjobb 

építésze filozófiájában?

(mosolyog) Hát…Korlátlan fantáziával bír 

az biztos. Én egy nagyon kreatív ember 

vagyok, de azt gondolom, hogy a fan-

táziám ma már a fiataloktól frissül meg 

leginkább. Ha definiálnom kellene a világ 

legjobb építészét, akkor azt mondanám, 

hogy egy végtelen fantáziával bíró csa-

patépítő. Mert vallom, hogy csapatban 

lehet csak igazán kreatívnak lenni és 

igazán jó munkákat letenni az asztalra. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az 

elmúlt évek alatt sikerült egy olyan csa-

patot építenem, akik mellett hátra dőlve 

is tudok létezni. Ez nagyon jó érzés, hogy 

a munkatársaim olykor finomabbnál finomabb 

gondolatokat dobálnak fel, amit nekem  mérle-

gelnem kell.
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Grazból hazatérve mennyire volt tetten érhető 

vagy egyáltalán tetten érhető volt e valami kar-

dinális különbség a két ország között?

Többek szerint én imádom a pofozógépet (ne-

vet). Egy-két kemény falnak mi is neki mentünk, 

de én úgy vélem ez a valamilyen szinten vele-

járója szinte minden vállalkozásnak, főleg az én 

területemen. Amikor középiskolás voltam, akkor 

volt egy kis kockás füzetem, aminek az elejé-

re felírtam: mindent lehet másképp csinálni, 

és ebben a mai napig hiszek. Tudom, hogy ez 

nem egy feltétlenül einsteini gondolat, de min-

dent mindig megvizsgálok egy másik aspektus-

ból is, mert nem akarok klisék mentén haladni. 

Éppen ezért hiszem, hogy minden munkánk-

ban van egy picike csavar, amitől az valóban 

„bényeivé” válik. Visszatérve: azt gondolom, 

hogyha az ember önmagát akarja hozni, akkor 

nem kell feltétlenül semerre simulnia, ugyanis a 

nagyon jó minőséggel meg lehet találni a kultu-

rált és igényes vevőkört. Magyarországon pe-

dig van igény a minőségi munkára. A legfonto-

sabb pedig a megrendelés mögött álló ember, 

ezt kell nekem, nekünk megtalálni.

Fontos, hogy működjön egyfajta megrendelői 

kémia?

Mindenképpen, hiszen egy munka akár 

két évig is eltarthat, ami állandó és fo-

lyamatos párbeszédet igényel, tehát 

az emberismeret döntő momentum. Érdekes, 

hogy a mi szakmánknak ez egy fontos egysé-

gét képezi mégsem része az oktatásnak. Én na-

gyon következetes vagyok ebben a dologban. 

Érdekel a téma, sokat olvasok erről és nem utol-

só sorban számtalanszor alkalmazom is, mivel 

arra már sokszor nincsen energia, hogy embe-

ri csatákat is megvívjunk egy-egy projektben. 

Régebben is tetten érhető volt, de talán most 

egy kicsit hatványozottabban is érzékelhető, 

hogy bizonyos társadalmi rétegnél elszabadul-

nak az indulatok, amit viszont kezelni kell, mert 

egyébként nem tudunk együtt dolgozni. A mi 

kis közösségünkben nagyon jó a hangulat, ez 

hozzátartozik a hétköznapjainkhoz mert csak 

így tudunk jól dolgozni. Ha ebbe belecsöppen 

egy olyan megrendelő, aki úgy gondolja, hogy 

a pénzéért bérletet válthat és nem megfelelően 

viselkedik az azonnal rányomja a bélyegét a 

hangulatra, és akkor minden elromlik, ezt pedig 

én nem akarom és nem is engedem. 

Amikor az ember elhatározza, hogy építkezni 

fog, akkor szinte evidens dolog lehet egyfajta 

önmegvalósítás, ami ab ovo néhány önjelölt 

skiccben is papírra kerül. Ez számodra egy 

hasznos vonalvezető vagy egy viseletes dolog?

Van egy nagyon aktuális példám erre. Ép-

pen folyamatban van egy szegedi pro-

jektünk, egy nagyon kedvünkre való ter-

vezési programmal. Egy rendkívül szimpatikus 

házaspárról van szó, ahol a férj több mint tíz 

éve dédelgeti ezt az álmát és tíz éve rajzolgat 

magának. Aztán az első beszélgetésünk alkal-

mával megbillent, aminek hatására, illetve kö-

vetkezményeként meginvitáltam őket magam-

hoz. Számomra a házam az egy referencia, 

ami megmutatja, hogyan élek, hogy gondolom 

a világot és az építészetet. A látogatásuk után 

az úriember azt mondta, hogy: nagyon-nagyon 

közel áll hozzá – nem a formavilág –, hanem 

az a gondolkodás, ahogy én a világot látom az 

építészeten keresztül. Az első vázlatok utáni 

megbeszélés mondhatni a tíz év tervezgeté-

sének teljes tabula rasaját jelentette. Kétdi-

menziós vázlatainkban mutattuk be azt, hogy 

szerintünk, hogyan működik a családjuk, ami 

valljuk be némiképp anomáliának is tűnhetett 

az ő olvasatukban. Bevallottan a terveink láttán 

egy évtized kockáspapíros ötletei dőltek dugá-

ba egy szempillantás alatt – természetesen a 

gondolat jó értelmében.
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Az „így életek ti” mit takar valójában?

Amit én rajzolok, azt meg is élem, ugyanis 

nagyon szeretnék hiteles lenni. Nem ha-

tásvadász fogás, amikor egy-egy megren-

delőmet meghívom magamhoz. Úgy gondolom, 

hogy az én házam nem hivalkodó, hanem őszinte, 

teljesen transzparens és én is az szeretnék lenni, 

és nem csak mondom, hanem így is élek, tehát 

ezt a filozófiámat bármikor tudom reprodukálni. 

Egy példa: mi viszonylag korán elkezdtünk alter-

natív energiákat használni, szerintem 16 éve nem 

tervezünk gázt az épületeinkbe. Én is így élek, de 

ezt a megoldást mégis nagyon sokszor el kell ma-

gyarázni a megrendelőinknek és meg kell velük 

értetnünk, hogy ennek ellenére nem fázunk és 

mindig van melegvíz a zuhanyzóban stb. Sze-

rencsére ma már egyre többen ismerik ezeket a 

rendszereket, de itt azért még honi szinten óriási 

lemaradásban vagyunk a környező országokhoz 

képest. Anélkül, hogy politizálnék meg kell jegyez-

zem, hogy a környezettudatosságra nevelés még 

közel sem elégséges idehaza.

Engedj meg egy kicsit bulvárosabb kérdést. 

Előfordult a praxisodban, hogy azt mondták: a 

pénz nem számít?

A pénz mindig számít, de olyan előfordult 

már, hogy szabadkezet kaptunk, de azt 

a felkérést nem fogadtuk el. Ugyanis, 

ha nincs itiner és a projektet nincsen kire meg-

valósítani akkor az egésznek nincsen értelme. 

Nálunk előfordul, hogy nagyon nagy megren-

delések fölött diszponálunk, 1-2 milliárdos lakó-

épületeket  is levezényelnünk, de ott is mindig 

az átgondoltság az irányadó. Ne azért mondjuk 

egy házra, hogy luxusház, mert ott a budin is 

aranykilincsek vannak. Ez nem erről szól! Ná-

lunk egyébként nem ezt, hanem a tervezési 

időt kell megfizetni. A feladat nagysága dön-

ti el, hogy egy adott munkán hány embernek 

kell majd dolgoznia. Persze egyösszegben ki-

mondva mindenképpen sokkoló lehet a számla 

vége, de ha visszaosztjuk mondjuk két évre öt 

vagy még több ember munkájával, akkor rájö-

vünk, hogy ez még egyáltalán nem az az anya-

gi megbecsülés, ami mondjuk a Lajtán túl van.

Mennyire vannak hatással a megrendelőkre a 

trendek. Ez megjelenik egyfajta irányadó bék-

lyóként?

2010 környékén megjelent a mediterrán és fő-

leg a provanszi stílus. Mindenki ilyet házat akart 

építeni. Mi is számtalan ilyen igénnyel szembe-

sültünk. De, amikor megkeresetek minket és 

mindig megkérdeztem: Budapestre akar egy 

ilyen házat? Nem ugyan az az éghajlat, nem 

úgy süt a nap sem. Közben nagyon sokan elfe-

lejtik, hogy az elmúlt három évtized alatt meg-

változott a főváros éghajlata is. Ma már nem 

úgy kell árnyékolni, nem úgy kell hűteni, mint 

ezelőtt 30 évvel. Teszem hozzá ma már a ház 

egyik legfontosabb tényezője a hűtés lett, és 

sorolhatnám a megváltozott prioritásokat.

Banális lesz a kérdés, de hisznek neked?

Számos alkalommal nehéz ellenkeznem, 

mert a megrendelők sok esetben már 

párbeszédben vannak kivitelezőkkel, 

akik ilyen-olyan véleménnyel vannak egyes 

megoldások iránt, ami jellemzően és sok 

esetben elutasító hozzáállást eredményez. Ez 

egyébként jól fémjelzi azt is, hogy az ismeret-

hiány negatív befolyásoló tényező lehet. Emi-

att nekünk nagyon sok falat át kell törnünk, 

ami talán már egy küldetéssé is vált. Én na-

gyon büszke vagyok arra, amikor egy projekt 

befejeződik és meghívnak egy-egy házavató-

ra, akkor a megrendelők elmondják, hogy na-

gyon élvezték az elmúlt két évet, mert sokat 

tanultak és talán egy picit meg is változtak.

Annak ellenére, hogy mi néha nagy házakat 

tervezünk ezek mind zöldházak, energiatuda-

tos házak. A belsőépítészete pedig formálni 

tudja a családot. Mi egy házzal élhető keretet 

adunk, amit majd a tulajdonosok felöltöztet-

nek, a ház asszonya pedig élettel tölti meg 

ezt a teret. Mi nem múzeumot akarunk az ott-

lakóknak átadni. Ezért is fontos az, hogy már 

a tervezés szakaszában meg tudjanak nyílni, 

mert ha nem akkor például nem tudunk meg-

tervezni jól egy hálószobát.

interjú   Beszélgetés Bényei István építésszel, belsoépítésszel
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Könnyen meg tudnak nyílni? Az utóbbi példa pél-

dául kifejezetten bizalmi vagy intim terület, kérdés-

kör, amit feltehetőleg nem mindenki vállal fel.

Azt kell mondjam, hogy amíg valaki nem 

vállalja fel, nem nyílik meg, addig nem 

lesz jó a ház sem. Volt példa arra, hogy 

a megrendelő a kiviteli szakaszban állt elő a 

farbával, aminek a végén egy új megoldást 

kellett keresnünk egy korábban el nem mon-

dott problémára, igényre. Túl azon, hogy ezt 

én egyfajta személyes kudarcként éltem meg 

mert nem tudtam megnyitni a megrendelőt még 

plusz költségekkel is járt a dolog. Azt kell be-

látni, hogy nekünk az a feladatunk, hogy egy 

olyan házat tervezzünk meg, ami megrendelő 

számára a legjobb. Ez nagy kihívás és a leg-

szebb része a szakmának.

Utálom magam a kérdésért, de van olyan, hogy 

kedvenc házad, vagy mindegyik a te gyereked 

és ezért imádod mindegyiket?

Jól látod, tényleg mindegyik az én gyere-

kem és éppen ezért néha iszonyú nehéz 

elengedni egy-egy projektet és volt eset, 

amikor „könnyes szemmel” hagytam ott egy há-

zavatót partit. Elképesztő energiák vannak egy 

ilyen alkotásban és ezt érzelmileg nem lehet 

figyelmen kívül hagyni.

Születtek barátságaid a projektek során? 

Olyanra gondolok, amik túlmutatnak ma 

már a munkabaráti vagy jó ismeretségi stá-

tuszon?

Igen, alakultak ki ilyen kapcsolataim, amiben az 

egyiket  paradox módon, egy meghiúsult meg-

rendelés hívott életre és tart a mai napig is. De, 

ezen kívül is van több elmélyült vonal, ami anno 

megrendelésként indult.

„Mi egy házzal élhető keretet adunk, 
amit majd a tulajdonosok felöltöztetnek, 

a ház asszonya pedig élettel tölti meg 
ezt a teret”

interjú   Beszélgetés Bényei István építésszel, belsoépítésszel
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Azt tartja egy mondás, hogy az első házat, 

amit építesz, azt add el az ellenségednek, 

a másodikat a barátodnak, a harmadikat pe-

dig tartsd meg magadnak. Te mit mondasz 

erre?

Én ketté választanám ezt a kérdést. Ami rám 

igaz, hogy az első házam olyan volt, amiről 

azt gondoltam, hogy az örök élet és még egy 

nap. Ezzel szemben ma a második házam-

ban lakom, de úgy érzem bennem van egy 

harmadik is (nevet). Megrendelői oldalról vi-

szont borul a saját tézisem, ugyanis ott min-

dig az elsőt és a legjobbat akarom, és ebből 

nem engedek.

interjú   Beszélgetés Bényei István építésszel, belsoépítésszel
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autó   Lexus LC 500 Convertible

Napos oldal
A FELHÚZOTT ÉS LEHAJTOTT TETŐVEL EGYARÁNT GYÖNYÖRŰ AUTÓT 
A LEXUS MINDEN RÉSZLETRE KITERJEDŐ GONDOS KIDOLGOZÁSA JEL-
LEMZI, MIKÖZBEN A MODELLBEN LEXUS SPORTAUTÓIRA JELLEMZŐ 
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ TELJESÍTMÉNYÉHEZ EGY KABRIÓ KÜLÖNLEGES 
VEZETÉSI ÉLMÉNYE TÁRSUL. A VADOTÚJ LEXUS LC 500 CONVERTIBLE 
UTASTÉNEK KIALAKÍTÁSA UGYANAKKOR HŰEN TÜKRÖZI A LEXUS „EM-
BERKÖZPONTÚ” FILOZÓFIÁJÁT.
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autó   Lexus LC 500 Convertible

A 
november végén megrendezett 

Los Angelesi Autószalonon állt 

először reflektorfénybe a Le-

xus LC 500 zászlóshajó kupé 

régóta várt kabrióváltozata 

az LC 500 Convertible. Az LC modellsoro-

zat hűen tükrözi, ahogyan a Lexus fényűző 

életstílus-márkává fejlődik, hiszen ezek az 

autók a vezetés öröme mellett olyan élmé-

nyeket is kínálnak, amelyek még teljesebbé 

formálják tulajdonosuk életét. Az új LC 500 

Convertible igazán különleges ékköve lesz 

a Lexus teljes modellkínálatának, olyan ve-

zetési élményt nyújtva, amely már az érzé-

kekre is hat, úgy öntve formába a szépséget, 

ahogyan az kevés más autónak sikerül. Az 

új LC külső megjelenésében művészien öt-

vöződik a kupé jellegzetes tetővonala és egy 

kabrió karaktere, így az autó nyitott és zárt 

tetővel egyaránt gyönyörű. Az utastér kiala-

kítása szép példája annak, hogyan válhatnak 

a kabinbelső elemei – például a tetőtakaró 

vagy az üléskárpitok – a külső dizájn szerves 

részévé. Ami a menetteljesítményeket illeti, 

az új modell megörökölte a kupé ’Lélegzet-

elállító Teljesítmény’ filozófiáját, miközben az 

autó úgy teremt egységet az utasok és a ter-

mészet között, ahogyan arra csak egy kab-

rió képes. A mérnökök úgy helyezték el és 

formálták meg a karosszériaszerkezet belső 

merevítéseit, hogy a vezető tökéletesen kiak-

názhassa a kabrió dinamikus teljesítményét, 

a robusztus és érzéki hangú V8-as blokk 

pedig élvezetesen, lehengerlő lendülettel 

gyorsít. A kabriózás felhőtlen örömét szol-

gálja az LC 500 Convertible nyakmelegítője 

és átlátszó szélterelője is, így az autó ép-

pen olyan kényelmes és csendes, mint amit 

minden más Lexustól megszokhattunk.Az új 

LC 500 Convertible várhatóan 2020 végén 

jelenik meg a magyar márkakereskedések-

ben. A felhúzott és lehajtott tetővel egyaránt 

gyönyörű autót a Lexus minden részletre ki-

terjedő gondos kidolgozása jellemzi. Az LC 

kupé külső formai stílusára alapozva a kabrió 

is kiváló aerodinamikával és súlyelosztással 

dicsekedhet, vagyis a dizájn egyszerre szép 

és funkcionális. A vászontető különleges 

sziluettet formáz, és sportos megjelenéssel 

ruházza fel az autót. A csomagtérfedél ma-

gasabban húzódik és szélesebb is lett; ez 

a megoldás oldalnézetből dinamikusabb-

nak mutatja a kabriót, hátulról nézve pedig 

kihangsúlyozza a jármű széles kiállását. Az 

utastér egyik jellegzetes dekorációs eleme 

az üléstámlák felső részét díszítő varrott és 

perforált mintázat, valamint a fejtámlákon lát-

ható dombornyomású „L” embléma. A tető 

nyitásának-zárásának minden mozzanata 

gondosan kontrollált – különösen az első és 
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autó   Lexus LC 500 Convertible

A Lexus klímamenedzser 
automatikusan vezérli 
a légkondicionálást, az 

ülésfűtést, a nyakmelegítést 
és a kormánykerék fűtését, 
azt is figyelembe véve, hogy 

a tető éppen nyitva vagy 
zárva van-e, ezért az LC 500 
kabrióváltozatának utastere 

a külső hőmérséklettől 
függetlenül kifogástalan 

komfortot kínál.

az utolsó pillanatok –, így a teljes folyamat 

a minőség és a biztonság benyomását kelti. 

A tető és a takaróelem precízen összehan-

golva, kecsesen és természetesen mozog; 

ráadásul a nyitás-zárás a leggyorsabb a 

kategóriában. A tető az autó 50 km/h-s se-

bességéig menet közben is mozgatható, és 

a vezető a műszeregységbe épített animáci-

ós kijelzőn ellenőrizheti a tető működésének 

folyamatát. Az 5,0 literes, V8-as szívómotor-

hoz DirectShift-10 automata sebességváltó 

csatlakozik; ez a hajtáslánc zökkenőmen-

tesen és élvezetesen gyorsítja az autót. A 

teljesítmény-leadás a mindenkori forgalmi 

helyzethez igazodik, így az LC a mindennapi 

autózás során simán és lágyan gyorsít, de ha 

a vezető arra vágyik, akkor lélegzetelállítóan 

katapultál. Hogy a V8-as blokk gurgulázása 

kabriózás közben még élvezetesebb legyen, 

a motor szívási hangjait egy hanggenerátor 

továbbítja az utastérbe a műszerfalpanelen 

keresztül, a borzongató motorhangot pedig 

egy kipufogószelep erősíti fel. A hanghatá-

sok gondos megtervezése mindig is kulcs-

fontosságú volt a Lexus számára, és nincs 

ez másként az LC 500 Convertible esetében 

sem, ahol a motorhang kellemes érzést kelt 

az utasokban. Az autóban aktív zajvezérlés 

(ANC) egészíti ki a legmodernebb zajcsök-

kentő és hangelnyelő megoldásokat. Az au-

diorendszer bármilyen hangszerelés, vokál 

és zenei környezet hanghatását kiváló hű-

séggel adja vissza. A rendszer beállításai 

automatikusan igazodnak a tető nyitott vagy 

zárt állapotához, így az utasok minden hely-

zetben élvezhetik kedvenc zenéiket. 
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autó   Ford Mustang Mach-E

A 
Mustang a szabadság, a haladó 

szellemiség, az élvezetes autózás, 

sőt kicsit a lázadás szimbólumává 

vált – most pedig készen áll, hogy 

mindezt az elektromosságra alapo-

zott jövőben is meghonosítsa, kielégítve a vásár-

lók egyre magasabb igényeit, és modern ‘over-

the-air’ frissítéseket biztosítva az autó folyamatos 

fejlődéséhez. A 2020 végén megjelenő, állandó 

mágneses elektromotorokkal hajtott Mustang 

Mach-E vásárlói normál és kibővített akkumulá-

tor-kapacitások, illetve első- és összkerékhajtású 

kivitelek közül választhatnak. A jármű nagyobb 

kapacitású és hátsókerékhajtású változata vár-

hatóan akár 600 kilométert is képes lesz meg-

tenni a Világszinten Összehangolt Könnyűgép-

jármű-Vizsgálati Eljárás (WLTP) szabvány szerint 

mérve. A nagyobb akkumulátor-kapacitású és 

összkerékhajtású kivitel tervezett teljesítménye 

337 lóerő, forgatónyomatéka pedig 565 Nm.

A Ford emellett egy különleges, nagy teljesít-

ményű modellt is kínál majd; a várhatóan 465 

lóerő teljesítményt és 830 Nm forgatónyomatékot 

kínáló Mustang Mach-E GT a tervek szerint keve-

sebb mint 5 másodperc alatt gyorsul majd állórajt-

tal 100 km/h-ra.

A Mustang Mach-E három különleges üzemmó-

dot kínál, amelyek mindegyikét finoman hangolt 

menetdinamika jellemzi – és olyan benyomások, 

amelyek különleges módon hatnak az érzékekre. 

Az autó számos jellemzője személyre szabható, 

például a sportosabb kormányérzet, a belső vi-

Over the air
A TÍPUS 55 ÉVES TÖRTÉNETE SORÁN ELŐSZÖR BŐVÍTI A FORD A MUSTANG 
PALETTÁJÁT EGY ELEKTROMOS VÁLTOZATTAL. A LEGENDÁS MODELLT 
ÚJ KORSZAKBA RÖPÍTŐ MUSTANG MACH-E EGY VADONATÚJ, TISZTÁN 
ELEKTROMOS HAJTÁSÚ SUV, AMELY UGYANAZT A SZABAD SZELLEMET 
TESTESÍTI MEG, MINT A VILÁG LEGKELENDŐBB SPORTKUPÉJA.
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autó   Ford Mustang Mach-E

lágítás vagy a hanghatások, nem beszélve a di-

namikus műszeregység-animációkról, amelyek jól 

passzolnak a vezető stílusához.

Elinduláskor a vadonatúj Mach-E 4X összkerék-

hajtási rendszer az első és a hátsó tengelyekre 

egyaránt juttat vonóerőt, lenyűgöző gyorsulással 

és kiváló irányíthatósággal kényeztetve a veze-

tőt. A Ford úgy hangolta a rendszert, hogy kiváló 

tapadást biztosítson az országúton, és szigorú 

teszteknek vezette alá az autót nedves és havas 

terepen is, hogy a jármű csúszós útfelületen is 

kiválóan uralható legyen. A Mustang Mach-E vá-

sárlói megrendelhetik a Brembo vadonatúj, nagy 

teljesítményű Flexira alumínium féknyergeit is, 

amelyek a rögzített féknyereg funkcionalitását az 

úszó féknyergek méreteivel ötvözik. A Mustang 

Mach-E GT változatban MagneRide adaptív len-

géscsillapító rendszer gondoskodik a stabil útfo-

gásról, szilárdan az úton tartva az autót, ugyanak-

kor kényelmes rugózást kínálva.

Az elektromos hajtásnak köszönhető extra hely 

tökéletes kihasználásához a Ford dizájnerei ren-

geteg autóst megkérdeztek arról, hogyan szokták 

használni autójuk belső terét. A SUV-arányokkal 

megalkotott, és öt felnőtt ember számára kényel-

mes helyet kínáló Mustang Mach-E kabinjában 

rengeteg tér jut a barátoknak, a gyerekeknek és 

a csomagoknak.

„A Mustang Mach-E az egyik legizgalmasabb autó, amit a Ford 
valaha bemutatott” - mondta Stuart Rowley, a Ford Európa elnöke. 
„Ez a kifejezetten elektromos hajtásúra tervezett jármű kifejezetten 
újszerű, mégis jellegzetesen Mustang, és éppen a megfelelő időben 

jelenik meg Európában.”
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autó   Toyota RAV4 Hybrid

A 
RAV4-es sosem volt egy unal-

mas autó, az első két generáció-

ban igazán úttörő résmodellként 

kezdte pályafutását. Az új idők, 

új szelek hatására, aztán valame-

lyest finomodott a kocsi formavilága, de a gyár 

közelmúltban kiadott irányvonalának köszönhe-

tően, remekül illik az újdonság abba a sorba, 

amely a “nincs több unalmas autó” irányvonal 

mentén halad előre.

Az új RAV4 menetdinamikai képességeinek 

alapját a vadonatúj TNGA K platform adja. 

Ennek a padlólemeznek köszönheti alacsony 

tömegközéppontját, csekély tömegét, valamint 

erős, merev és kiegyensúlyozott futóművét, ami 

kivételes vezethetőséget, stabilitást és vezetési 

élményt biztosít.

A korábban megszokottól eltérően az új 

RAV4-esben dízel nincs és nem is lesz. A hang-

súly a hibrid modelleken lesz, amelyből a hazai 

vezérképviselet úgy kalkulál, hogy a forgalom 

80 százaléka lel majd új gazdát ilyen meghaj-

tással. A kategóriában egyedülálló öntöltő hib-

rid hajtásláncot elsőkerék- és összkerék-meg-

hajtású változatban is elérhető lesz. Az új, 2,5 

literes Dynamic Force benzin-elektromos hibrid 

hajtáslánc, amely elsőkerékhajtású kivitelben 

218, összkerékhajtású verzióban 222 lóerő 

(DIN) teljesítményre képes, még inkább elnyeri 

majd az ügyfelek tetszését, hiszen teljesítmé-

nye, gázreakciója és hatásfoka egyaránt új 

szintet képvisel, miközben kategóriaelső üzem-

anyag-fogyasztást és károsanyag-kibocsátást 

kínál. Ezzel párhuzamosan a modell összke-

rékhajtását is teljes körűen továbbfejlesztették, 

így az „bármilyen úton” képes magabiztosan 

haladni. Az új RAV4 Hybrid elektromos AWD-i 

rendszerét újratervezték és tökéletesítették, így 

nehéz körülmények között az eddigieknél jóval 

meggyőzőbb teljesítményt mutat, és csúszós 

útfelületen is magabiztosan vezethető.

Fontos, hogy a sofőr kényelmesen üljön, ugyan-

akkor maximálisan képes legyen uralni járművét. 

A vezető csípőpontjának magasságát 15 mm-

rel csökkentették, a kormánykerék állítási tarto-

100 százalék SUV, 100 százalék hibrid
AMIKOR A TOYOTA 1994-BEN BEMUTATTA AZ ELSŐ RAV4-EST, EGY VADONATÚJ JÁRMŰKATEGÓRIÁT TEREM-
TETT, AMELY A TEREPJÁRÓK TEREPALKALMASSÁGÁT ÉS ROBUSZTUS KIÁLLÁSÁT A FERDEHÁTÚAK KOMPAKT 
MÉRETEIVEL ÉS VEZETHETŐSÉGÉVEL TÁRSÍTOTTA. UGYANEZ AZ ÚTTÖRŐ SZEMLÉLET ÉRVÉNYESÜL A VADO-
NATÚJ, ÖTÖDIK GENERÁCIÓS RAV4-BEN, AMELYET A HIBRID VÁLTOZATBAN TEHETTÜNK PRÓBÁRA.



1032020/01

autó   Toyota RAV4 Hybrid

mányát 50 százalékkal megnövelték. A széles 

ülésállítási tartománnyal, valamint a pedálok és 

a kartámasz pontos elhelyezésével együtt így a 

felhasználók minden eddiginél könnyebben talál-

hatják meg az ideális üléspozíciót. A hátsó utasok 

kényelme is javult: 40 mm-rel nőtt a bal és jobb ol-

dalon ülők csípőpontja közötti távolság, tágasabb 

lett a hátsó lábtér, valamint két légbeömlő nyílást 

alakítottak ki. A hátsó ülések mögötti csomagtar-

tó nemcsak nagyobb, de felhasználóbarátabb is 

lett, köszönhetően mindenekelőtt a teljesen sík, 

60 mm-rel hosszabb padlónak. Az ebből adódó, 

kategóriaelső csomagtér-kapacitás 79 literrel ha-

ladja meg az előző, negyedik generációs RAV4 

azonos értékét. 

Összeségében a RAV4-es ötödik nemzedéke 

is sikerre van ítélve, hiszen a tetszetősebb ka-

rosszéria és korszerűbb műszaki tulajdonságok 

mellett az ára is csak néhány százezer forinttal 

lesz magasabb a korábbi változatnál, úgy hogy 

az alapfelszereltség minden szinten gazda-

gabb mint elődjénél. 

A korábban megszokottól eltérően az új RAV4-esben dízel nincs 
és nem is lesz. A hangsúly a hibrid modelleken lesz, amelyből 

a hazai vezérképviselet úgy kalkulál, hogy a forgalom 80 
százaléka lel majd új gazdát ilyen meghajtással. 

A kategóriában egyedülálló öntöltő hibrid hajtásláncot 
elsőkerék- és összkerék-meghajtású változatban is elérhető lesz
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motor   Harley-Davidson Pan America

Kaland-parkoló
AZ ERŐ, A TELJESÍTMÉNY ÉS A STÍLUS ÚJ KORÁT TÁRTA A NAGYKÖZÖNSÉG ELÉ 
A HARLEY-DAVIDSON MILÁNÓBAN AZ EICMA KIÁLLÍTÁSON. BEMUTATKOZTAK 
AZ ÚJ 2020-AS HARLEY-DAVIDSON ADVENTURE ÉS STREETFIGHTER MODELLEK, 
AMELYEKET A VADONATÚJ REVOLUTION MAX MOTORBLOKKOK HAJTJÁK. 



1072020/01



108 Luxury

A vadonatúj, 60 fokos hengerszögű nagy 
teljesítményű V-Twin motorblokkot a Harley-

Davidson motorkerékpárok egy új családja számára 
tervezték, amelynek kiemelkedő Advanture tagja, az 
1250 cm3-es az új Harley-Davidson Pan America.

motor   Harley-Davidson Pan America
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motor   Harley-Davidson Pan America

A 
Harley-Davidson, amely első alkalommal 

vesz részt nyilvánosan a milánói EICMA kiál-

lításon, egy vadonatúj középsúlyú platform-

mal állt a közönség elé, és információkat fe-

dett fel a Harley-Davidson legújabb V-Twin 

motorblokkját, a Revolution Maxot illetően. A Pan America 

egy vadonatúj, fejlett adventure touring motorkerékpár tá-

bortűz, kalandvágy és vagányság tökéletes elegye. A Pan 

America 1250 modellt, ezt a minden akadályt leküzdő két-

kerekűt, amelyen minden szükséges eszköz megtalálható, 

az ismeretlen felfedezésének öröme hajtja. Az újdonságot 

a vadonatúj folyadékhűtéses Revolution Max motorblokk 

hajtja. A számos új Harley-Davidson modell meghajtását 

biztosító Revolution Max motorblokkot a rugalmas telje-

sítményt szem előtt tartva tervezték, amely széles telje-

sítménysávjával magas fordulatszámú energiát biztosít.

Minimális súlya mellett a lehető legnagyobb teljesítmény 

leadására képes Revolution Max szűk meghajtási profilt 

kínálva a váz központi elemét képezi, elősegítve a tömeg 

központosítását és a motorkerékpár könnyű kezelhetősé-

gét. A könnyű hajtásláncot egy belső stabilizátorral látták 

el, amely kioltja a hajtómű elsődleges rezgését, így nö-

veli a motoros kényelmét és emeli a jármű élettartamát. 

Formatervezése merész és körvonalazott, klasszikus és 

mégis modern, erős, ugyanakkor sudár – megelőlegezve 

a Harley-Davidson teljesítmény és stílus közti összefonó-

dásának következő szintjét. A fékrendszer tekintetében a 

Harley-Davidson a Brembo céggel működik együtt, akikkel 

egy új radiál monoblock négydugattyús féknyerget hoztak 

létre, amelynél az éles szélek lágyabb íveket fognak közre. 

Tervezése során olyan stílusra törekedtek, amely kidom-

borítja a motorkerékpár személyiségét, valamint új dimen-

zióba helyezi a fékpedál kezelését és a fékerőt. A gumiab-

roncsok tekintetében a H-D a Michelin céggel működött 

szorosan együtt, amely során olyan közös fejlesztésű gu-

mikat állítottak elő valamennyi modell számára, amelyek 

optimalizálják a teljesítményt, a motorozási érzetet és a 

járműkezelést bármilyen körülmények között.
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hajó   Aqua Sinot 112
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Az óceán ihlette
A SINOT YACHT DESIGN & ARCHITECTURE ÚJRA A MONACO YACHT SHOW-N MUTATTA 
BE AZ ÚJ SZUPERJACHT-KONCEPCIÓJÁT, A 112 MÉTERES HIDROGÉN HAJTÁSÚ AQUA 
FORMÁJÁBAN. AZ AQUA-T AZ ELŐRETEKINTŐ TULAJDONOSOK SZÁMÁRA FEJLESZTETTÉK 
KI, FUTURISZTIKUS KIALAKÍTÁSSAL, AMELYET EGY TELJESEN MŰKÖDŐKÉPES FOLYÉKONY 
HIDROGÉN ÉS ÜZEMANYAGCELLÁS RENDSZER MŰKÖDTET, ÍGY A TENGEREN ELÉRHETŐ 
LEGMODERNEBB HAJÓK KÖZÉ HELYEZVE AZ AQUÁT.
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A
z óceán ihlette Aqua, íves vona-

lai végigfutnak a hajó testén. A 

360 fokos kilátást biztosító fedél-

zet, kapszulaként emelkedik ki 

a hajó tetejéből. A hajó orrában 

kialakítottak egy szobát, ahonnan a vendégek 

számára még soha nem tapasztalt látvány tá-

rul a tengerre. A hátsó fedélzet lépcsőzetesen 

lett kiépítve és egy központi vízesés található 

itt, amely azonnal lenyűgözi az embert, amint 

felszáll a hajóra. A belső mennyezeti magasság 

2,8 és 3,8 méter között mozog, így tágas él-

ményt nyújt, amihez hozzájárulnak a teljes ma-

gasságú ablakok is. A tulajdonos területéhez 

nagy fürdőszoba, öltöző és saját wellnes rész 

tartozik. A természetes fénnyel megvilágított 

VIP lakosztályt, amely a vízszint magasságá-

ban található a fedélzet közelében, minimalista 

hajó   Aqua Sinot 112
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Az óceán ihlette Aqua, íves 
vonalai végigfutnak a hajó 
testén. A 360 fokos kilátást 

biztosító fedélzet, kapszulaként 
emelkedik ki a hajó tetejéből. 
A hajó orrában kialakítottak 

egy szobát, ahonnan a 
vendégek számára még soha 
nem tapasztalt látvány tárul a 

tengerre.
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hajó   Aqua Sinot 112

japán stílusban díszítették, amely jellemző az 

Aqua belső tereire.

Az Aqua hidrogén hajtását és szerkezetét a La-

teral Naval Architects fejlesztette ki. A rendszer 

cseppfolyósított hidrogénnel működik, amelyet 

villamos energiává alakítanak és ezzel táplálják 

a hajón található meghajtórendszert, emellett 

az összes elektromos berendezést is. Az ener-

giagazdálkodási rendszer nagy akkumuláto-

rokban tárolja az energiát annak folyamatos 

biztosítása érdekében. A tervek kidolgozása öt 

hónapon át a tervezők és a mérnökök kemény 

munkáját vette igénybe, hogy a hajtásrendszer 

szinte zajmentes környezetet teremtsen a ven-

dégek kényelme érdekében a fedélzeten. „A ki-

hívás az volt, hogy teljes mértékben működőké-

pes folyékony hidrogén és üzemanyagcellákat 

hozzunk létre egy valódi szuperjachtban, amely 

nem csupán a technológia, hanem a tervezés 

és az esztétika területén is úttörő.” - kommen-

tálja Sander Sinot tervező. Teljesítmény szem-

pontjából az ügyfelek elvárhatják, hogy 3750 

tengeri mérföldes távolságot fedjenek le, és 

akár 17 csomó maximális sebességet érjenek 

el, ha PEM üzemanyagcellákat használnak 

energiaforrásként. „A megbízhatóság és a biz-

tonság alapvető szempont világunkban” - tette 

hozzá Sinot. „Ezért szeretnénk kihangsúlyozni, 

hogy egy új szerkezetbe ültettük a már bevált 

technológiát.”
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„A kihívás az volt, hogy teljes mértékben működőképes 
folyékony hidrogén és üzemanyagcellákat hozzunk létre egy 

valódi szuperjachtban, amely nem csupán a technológia, hanem 
a tervezés és az esztétika területén is úttörő.” - kommentálja 

Sander Sinot tervező.
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építészet - A Barbie ház

motor - Nmoto Nostalgia R7

autó - Mercedes-Maybach GLS600






