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KÖSZÖNTŐ

Szeptember hónap több szempontból is érdekes minden évben. Azon kívül, hogy elindul az iskola, és 
az utak újra járhatatlanok lesznek reggelente, azért sok jó dolog is kezdetét veszi. Ezek közé tartoz-
nak a kiállítások is, amelyekből idén nem volt hiány, és a szerkesztőségünknek nem kis fejtörést oko-
zott, hogy melyik rendezvényeket látogassuk meg mert amint véget ért az egyik, máris kezdődött a 

másik. Még augusztus végén indult a folyamat a többször elhalasztott AMTS ’21 rendezvénnyel a Hungexpo 
területén, ahol érezhetően nem voltak annyian a nyár végén, mint amikor tavasszal rendezik ezt a kiállítást. 
Aztán egy hétre rá Balatonkenesén telt meg élettel a kikötő a Balaton Boat Show területén, ahonnan Fran-
ciaország felé vettük az irányt Cannesba, mert végre Európa legnagyobb hajókiállítása ismét látogatható volt 
számunkra is. Annyi új hajó, technológiai fejlesztés mutatkozott be ezeken a rendezvényeken, hogy nem is 
tudjuk ezeket bemutatni a magazin hasábjain, mert a dupla oldalszám is kevés lenne hozzá. Azért, ha ki kelle-
ne emelnem egy-két dolgot akkor mindenképpen javaslom kipróbálásra a jet motorral meghajtott SUP vagy 
szörf deszkákat, mert ahogy az autó iparban elindult az elektromos meghajtás forradalma, úgy ez már a vízi 
járművek területén is erősen beköszönt. Természetesen a luxus yachtok, a klasszikus vitorlások soha nem 
mennek ki a divatból és aki még nem járt Cannesban, annak mindenképpen javaslom, hogy látogasson el egy-
szer ide, és kóstoljon bele ebbe a miliőbe.

Ha a víz nem az önök közege, akkor irány München, ahol idén első alkalommal rendezték meg az IAA Mobi-
lity kiállítást, ami a frankfurti autószalon helyébe lépett. Erre a rendezvényre teljesen igaz volt a mobilitás 
szó. Vegyes érzelmeim vannak, mert az autógyárak egy része előre jelezte, hogy nem fog kiállítani a szalonon, 
de én azért ennél több autóra számítottam. Aki ott volt és a témában partnert keresett magának, az biztosan 
megtalálta a számításait, mert több csarnoknyi kiállító kínálta megoldásait a jövő városainak kihívásaira, le-
gyen szó közlekedési eszközről, szállítmányozásról vagy energiatermelésről.

Az az igazság, hogy döntenünk kellett, hogy Németországba vagy Olaszországba megyünk szeptember elején, 
és mivel mi az autós vonalat választottuk így a milánói Salone del Mobile idén kimaradt. Beszélgetve néhány 
luxus bútort készítő partnerünkkel, talán nem is maradtunk le sok mindenről, és az újdonságok egy részét 
megnézhetjük majd a S/ALON Budapest kiállításon, ahol a design szerelmesei találkozhatnak a hazai és nem-
zetközi tervezők pazar kollekcióival. 

Azoknak, akik inkább az ingatlanokat, építészeti újdonságokat részesítik előnyben, javaslom fellapozni az 
aktuális magazinunk 28-51 oldalait, ahol bemutatunk néhány tengerparti rezidenciát, amelyek fókuszában 
a kilátás és a fenntarthatóság áll.

Természetesen nem hiányoznak a luxus órák (Bovet 1822), vagy táskák (Rolls-Royce Motor Cars Black Badge, 
Escapism gyűjtemény) sem az októberi lapszámból, és a technika rovatban is mutatunk néhány finomságot, 
mint a Sonos Beam legújabb kiadása vagy Valteri Bottas nevével fémjelzett Mercedes-AMG F1 Team V12 Car-
bon Edition Road Bike, aminek fejlesztésébe az F1-es csapat mérnökei is részt vettek. 

Aki pedig a motorok szerelmese annak két HONDA motort is hozunk, amelyek nagyon jó példái annak, hogy 
milyen sok oldalú egy cruiser amikor átépítésre keresünk megbízható alapot.

Az időjárás reméljük, hogy kegyes lesz hozzánk októberben is, így, ha tehetik használják ki azt, egy jó kabrió-
ban vagy vitorláson biztosan kellemesen telnek az őszi hétvégék.

Kellemes időtöltést, jó olvasást kívánok!
Magyar Gábor  

lapigazgató
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Gina Cukrászda
Budapest II. ker. Városmajor u 34. 
Tel: +36 1 355449
www.ginacukraszda.hu

Angelo Cafe MOM Park 
1126 Budapest Alkotás út 53. 
Fórum szint, 1. emelet 
Tel: +36-30-401-0000
www.angelocafe.hu

Cafe 57 Étterem
1025 Budapes t, Pusztaszeri út 57.
Tel.: +36 30 19 57 000
cafe57@cafe57.hu 
www.cafe57.hu

Halászbástya Étterem 
1014 Budapest, Budai Vár, Halászbástya 
Tel.:+ 361 2010274; +361 2016935;
info@halaszbastya.eu
www.halaszbastya.eu

Rosenstein vendéglő
1087 Budapest, Mosonyi u. 3.
Tel./fax: +36 1 33 33 492
E-mail: rosenstein@t-online.hu 
www.rosenstein.hu 8 Luxury
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hírek   építészet

Ismail Solehudin

Hullámhatás
Ismail Solehudin piros hullámvaslemezekből épült lakóháza Indonézia zsúfolt bel-
városi környékén található. Az egymásra halmozott blokkokat függesztett, perforált 
fémlapokból készült lépcsőn át lehet megközelíteni, ami a ház központi része. Az épü-
letet a vízszintes és függőleges vonalak játéka jellemzi, és nemcsak vizuálisan jeleníti 
meg az összetartozást, hanem ténylegesen közösségi térként funkcionál a lakók szá-
mára. Ismail Solehudin épületében a lakóegységek egyetlen közös folyosóról nyílnak. 
A koncepció lehetővé teszi a hatékony térhasználatot, hiszen a lépcsőház is kényelmes 
belső térként funkcionál. Az egyes blokkokat kizárólag az acélból és vasból hajlított, 
levegőben függő lépcsőn keresztül lehet elérni. A lebegő lépcsőszerkezet jellegzetes és 
emlékezetes élményt nyújt a lakók számára. A perforált fémlapból készült fokoknak 
több előnye is van: egyrészt átengedik magukon a természetes fényt, másrészt kihang-
súlyozzák a különböző anyagú –téglából és piros acélból épült – falak kombinációjával 
elért különleges hatást. A földszint padlózata betonból, falai pedig vakolatlan téglából 
vannak. Igen költséghatékony anyagválasztás, hiszen nem igényel újrafestést. Az idő 
persze valamelyest változtat majd az épület színein.



Robinson Restaurant 
1146. Budapest, Városligeti tó, sziget 
Tel.: +36 30 663 6871
www.robinsonrestaurant.hu

Kiskakukk Étterem
1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
Tel.: +36 1 450 0829
www.kiskakukk.hu

Erdész Galéria
2000 Szentendre, Bercsényi u. 4.
Telefon +36 30 941 7896
E-mail: art@galleryerdesz.hu

Faur Zsófi Galéria
1114 Budapest, Bartók Béla út 25.
Tel.: +36/1-209-36-35; +36/20-934-47-27
www.galeriafaur.hu  
Nyitva: 
Hétfő - Péntek: 12-18 óra között, Szombaton: 10-13 óra között

Kieselbach Galéria
1055 Budapest, Szent István krt. 5.
Tel.: +36 1 269 3148, +36 1 269 3149
Fax: +36 1 269 2219
E-mail: gallery@kieselbach.hu 
www.kieselbach.hu92021/10
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Squall Tower

Széltorony
A Squall Tower egy futurisztikus koncepciójú felhőkarcoló, amely egyesíti a fu-
turisztikus esztétikát az önfenntartó funkcionalitással. A “Squall” szó hirtelen 
viharra utal, amely a szélsebesség hirtelen megnövekedésével jár együtt, ez a to-
rony ebben a kontextusban kapta a nevét. Ez a koncepciótorony egyesíti a formát, 
a funkciót és az elemeket, hogy egy futurisztikus, függőleges szélturbina alakú épü-
letet hozzon létre. 
Tehát alapvetően nem csak egy szélturbina mechanizmusát utánozza, hogy saját 
áramot termeljen, hanem mindezt stílusos módon teszi. Úgy néz ki, mintha ez az 
épület egy központi tengely mentén forogna, hogy az alján lévő turbina energiát 
termeljen.
A Squall Towert a függőleges szélturbinák ihlették. Három csavarodó tömege van, 
amelyeket egy központi gerinc tart össze. Ennek a gerincnek minden egyes ága 
egy-egy padlólemezt, az emeletek közötti függőleges kapcsolatot tart, és egy forgó 
alaphoz kötődik. Ez azt jelenti, hogy ez a forgó torony lehetővé teszi a lakók számá-
ra, hogy élvezzék a gyönyörű dubaji sziluett változó kilátását, miközben energiát 
termel. 
A Hayri Atak építészeti tervezőstúdió szerint a Squall Tower koncepciója harmo-
nikus hozzáállást mutat helyzetét és formáját tekintve. Ez a torony a szélirány-
tól függően önállóan forog, ez a forgás segít a saját felhasználásra szánt villamos 
energia előállításában. Mindez a technikai mechanizmus a szerkezeten belüli fő 
gerincben zajlik.



Hertelendy Kastély*****
7541 Kutas-Kozmapuszta, 0120/4
Tel.: 06 82 568 400
e-mail: hotel@hotel-hertelendy.hu www.hertelendy-castle.com
Magyarországon elsőként a Relais & Châteaux tagja

Chateau Visz LUXUS ÉS ELEGANCIA 
H-8681 Visz, Berencsepuszta
Tel.: +36 85 710-003 • T/fax: +36 85 710 194
E-mail: info@chateauvisz.com 
www.chateauvisz.hu

Kastélyhotel Sasvár Resort*****
3242 Parádsasvár, Kossuth u. 1.
06 36 444 444 
info@khs.hu
www.khs.hu

Adrássy Kúria & Spa
3915 Tarcal, Fő u. 94.
Tel.:+ (36) 47 580-015 Fax: + (36) 47 580-016
hotel@andrassykuria.hu 
web:  andrassykuria.hu

Hotel Divinus*****
4032 Debrecen Nagyerdei Krt. 1. 
info@hoteldivinus.hu
www.hoteldivinus.hu 
Tel.: 52/510-900 • Fax: 52/510-901
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Castle Cottage

Királyi nyaralás
Mindazok számára, akik úgy szeretnének nyaralni, mint egy királyi család, az Airbnb-n 
szereplő Castle Cottage a New York állambeli Bolton Landingben meglepő forrása a 
középkori falu stílusú bájnak. A házigazdák által kis családoknak, romantikus kirucca-
násokhoz vagy baráti hétvégi kirándulásokhoz ajánlott mini-kastély akár hat vendéget 
is elszállásolhat a főépületben, ahol a két hálószobában queen size ágyak vannak me-
móriahabos matracokkal, és van egy kihúzható kanapé is.
Az otthon sziklás külsejével ellentétben a belső terekben modern felülvilágítás, kor-
szerűsített főzőkészülékek, wi-fi és síkképernyős TV található. Mégis, a boltíves ajtó-
nyílások, az ólomüvegek, a teraszok és a kőpadló mind összhangban vannak a kastély 
témájával. Ha szeretne meghívni néhány barátot és családtagot egy bankettre, a Castle 
Cottage területén található a Castle Gatehouse, amely hét fő befogadására alkalmas, 
és a Highlands Castle, amely nyolc vendéget tud fogadni; ez utóbbi lehetőségei között 
szerepel egy kétágyas királyi hálószoba és egy hat fő befogadására alkalmas királyi lak-
osztály. A három “kastély” együtt összesen 21 vendég befogadására alkalmasak. A New 
York-i Adirondack régióban, a George-tónál található ingatlanból pazar kilátás nyílik 
a hegyekre és magára a tóra.



Lotus Therme & Spa*****
8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1.
Tel.: (06 83) 500 500
info@lotustherme.net 
www.lotustherme.net

Spirit Hotel Termal Spa*****
9600 Sárvár, Vadkert krt. 5.
Tel.: (06 95) 889 500
info@spirithotel.hu 
www.spirithotel.hu

Gróf Degenfeld Kastélyszálló****
3915 Tarcal, Terézia kert 9.
+36 (47) 580-400; +36 (47) 580-400
hotel@degenfeld.hu 
www.hotelgrofdegenfeld.hu

La Contessa Kastélyhotel
3348 Szilvásvárad, Park utca 6.
Tel.: (06 36) 564 064
info@lacontessa.hu 
www.lacontessa.hu

Jankovich Kúria Hotel és Étterem
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 1.
Tel.: (06 25) 507 817
info@jankovichhotel.hu 
www.jankovichhotel.hu112021/10
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Steven Segal

A ház filmek és a valóság között
Steven Seagal 3,4 millió dolláros arizonai villája golyóálló ablakokkal van felsze-
relve – és ez nem is olyan meglepő. Ha a biztonsági üveg nem állítja meg a rosszfi-
úkat, a harcművészetek mesterével, Seagallal gyűlik meg a bajuk. Talán ha valaki 
sok akciófilmben szerepel, egy idő után elveszik a filmek és a valóság között. Mikor 
2001-ben megépült Steven Seagal egyedi tervezésű háza az arizoniai Scottsdale-
ben, az A patrióta sztárja nem csak egy kapuval biztosította a nagyjából 48 562 m2-
es telkének a biztonságát – golyóálló üveget is használt, és nem is keveset. Szinte 
minden szobának áthatolhatatlan, golyóálló üvegfala vagy -mennyezete van. Az 
ingatlan most 3,395 milliárd dolláros áron eladó. 
A telek a Carefree Ranch, Desert Mountain nevű zárt lakóközösségében, a sivatagi 
növényvilág és golfpályák között terül el. Legközelebbi a Chiricahua pálya esik, de 
könnyen elérhető még hat Jack Nicklaus Signature pálya, valamint egy új, 54-es 
besorolású pálya is. Az ingatlan magában foglal egy 4 hálószobás, 5 fürdőszobás 
villát, valamint egy több mint 55m2-es vendégházat, melynek tágas hálószobája, 
konyhája és nappali részlege van. 
Az üvegfalaknak köszönhetően pirkadattól alkonyatig gyönyörködhetünk a léleg-
zetelállító sivatagi tájban, éjszaka pedig a csillagok és Phoenix városi fényei t látjuk 
a távolban tündökölni.
 A közel 836 m2-es főépület tágas szobáiból teraszok és erkélyek nyílnak, melyeket 
rézzel díszített kőoszlopok tartanak. A villában (természetesen) egy mozi szobát, 
egy nappalit és egy játékszobát is kialakítottak. Itt a sütés-főzés is szórakozásnak 
számít – a konyhában több sütő, spájz és rengeteg konyhai eszköz segítségével 
egész tömegekről lehet gondoskodni.



hírek   design

Bo Concept
Óbuda Gate Üzletház 
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Telefon: 346 3040 
info@boconcept.hu • www.boconcept.com

Bellamo Premium Comfort
MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
Telefonszám: +36 30 868 2294
E-mail: info@desedehungary.hu

Ligne Roset 
1051 Budapest, Hercegprímás u. 12. 
Tel.: +36 1 269 1848 
E-mail: ligne.roset@hu.inter.net 
www.ligne-roset.com

LUXURY HOME INTERIORS
Showroom: 2040  Budaörs, Károly király utca 4. 
Facebook: Wenga Luxury Home Interiors 
www.wenga.hu
Tel: +36 70 90 40 999
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KARE Budapest
2045 Törökbálint Tópark utca 1/a I. emelet 112. üzlet
+36305192923
kare@maxcity.hu
www.kare-design.com/hu/hu/

TAKEHOMEDESIGN

G kollekció
A thaiföldi székhelyű TAKEHOMEDESIGN bútormárka bemutatta új, minimalista 
bútorcsaládját, a “G kollekciót”. Az összes darab átlátszó üveglábakból készült, és az 
esztétika megalkuvása nélkül ötvözi az anyagokat és a funkcionalitást. A G kollekció 
célja, hogy erős és stabil, laza bútorokat tartalmazzon, amelyek flat-pack szerkezetűek 
és könnyen összeszerelhetők. A kollekcióban található dohányzóasztal, konzol, mun-
kaasztal, tv-szekrény, bárasztal, fapad és még étkezőasztalok is. A G kollekciót azzal 
a gondolattal hozták létre, hogy modern üveglábú bútorokat tervezzenek flat-pack 
funkcionalitással. 
Az üveg, a fa és a fafejű csomók kombinációja a fő összetevője a kollekció karakte-
rének. A tervezők a “normál” otthoni daraboknak szerettek volna egy kicsit több 
élességet adni. A darabok esztétikusak, funkcionálisak, hosszú ideig stílusosak és 
tartósak, emellett vigyáznak a földre és beleolvadnak a környezetbe. A tervezői gon-
dolkodás kezdettől fogva az erőforrás-hatékonyságon és a logisztikán alapul. Inspi-
ráló és könnyen használható, a maroknyi facsomót könnyű megfogni, hogy csavarni 
és forgatni lehessen, miközben az összeszerelés vagy szétszerelés mindössze néhány 
perc alatt történik.
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Hästens Luxury Beds Store Max-City 
2045 Törökbálint, Tópark 1/a. 
Tel.: 06 23 418 242 
www.luxurybeds.hu 
E-mail: info@luxurybeds.hu

Pavillon Christofle
1065 Budapest, Lázár u. 14.
Tel.: +36 1 354 1478
postmaster@medimarketing.t-online.hu

Mobili Mania
1133 Budapest, Victor Hugo u. 45.
Tel.: +36 1 321 7310
www.mobilimania.hu

Basic Collection
1051 Budapest, Október 6. utca 8.
Telefon: +36 1 267 0699 
www.basiccollection.hu

Arkhenea
1065 Budapest, Hajós u. 25. (bejárat az Ó utca felôl) 
Tel.: +36 1 302 8150, +36 1 302 8151
arkhenea@arkhenea.hu 
www.arkhenea.hu
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Max Lamb

Glulam
Nemrég mutatták be a londoni FUMI Gallery-ben a brit dizájner, Max Lamb új, Glu-
lam nevű kollekcióját. A bútorok olyan egyszerű és alapvető alkalmazásával készül-
tek, mint például vágás, vésés, homoköntés, ömlesztés, hajlítás. A művész elmondta: 
ahogyan gyerekként Cornwallban, ma is folyton a szabadban tartózkodik, különböző 
anyagokkal ismerkedik, kalandozik és különböző problémák megoldásán dolgozik.
Max Lamb azt állítja, ő nem mesterember, egyszerűen csak ügyesen rak össze dolgo-
kat. Azonban az, hogy ilyen háttérrel rendelkezik és ennyi tapasztalatot szerzett a kü-
lönböző anyagokkal való munkálkodás terén, megannyi társuláshoz és céghez vezette 
el pályája során. A galéria így vélekedik a Glulam kollekció szellemiségéről: „Lamb 
visszanyúl a legkezdetlegesebb ülésekhez, követve tanítója mottóját, miszerint „a bú-
tor csupán a padló kibővítése”.



hírek   gasztró

Magnolia Day Spa
1054 Budapest, Zoltán u. 3.
Tel.: +36 1 269 0610
E-mail: info@magnoliadayspa.hu 
www.magnoliadayspa.hu

Mandala Day Spa
1133 Budapest, Ipoly utca 8.
Tel.: +36 1 491 0078 /79
E-mail: reservation@mandaladayspa.hu 
E-mail: info@mandaladayspa.hu 
www.mandaladayspa.hu

Vanilla day Spa
1036 Budapest, Bécsi út 61.
Tel.: - +36 1 250 8239
E-mail: vanilla@vanilla.hu

Istenhegyi Klinika
1125 Budapest, Istenhegyi út 29-31. 
Tel. +36 1 224 54 24, +36 1 224 54 25 
Fax: +36 1 224 54 16 
E-mail: info@ihklinika.hu
www.ihklinika.hu
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Da Vinci Magánklinika
7635 Pécs, Málics Ottó u. 1
+36 72 512-050
info@davinciklinika.hu
www.davincimaganklinika.hu

Penfolds Limited Edition

Bor és zene
A Penfolds Limited Edition lemezjátszó, amelyet egyetlen kézműves készített 100 
órányi munkaidő alatt, régi technikák alkalmazásával, audiophile hangzást biztosít, 
gazdagítva a hallgató és a zene közötti kapcsolatot. A rejtett borkonzol rekeszében 
egy ritka “White Capsule” kiadású Grange magnum duó található a 2010-es és 2017-es 
évjáratból, valamint egy sor luxus kiegészítő, köztük egy kézzel fújt Grange dekanter, 
amelyet Nick Mount, a vezető ausztrál üvegművész és formatervező készített. A 2010-
es évjáratú bor mély bíborvörösnek ígérkezik. Intenzív, tiszta bodza, szeder és édes-
gyökér aromák, pörkölt gesztenye, vanília és kamilla jegyekkel. Puha és sűrű bodza, 
szeder, édesgyökér ízekkel, bőséges finom meszes tanninokkal és mögöttes mokka, va-
nília és pörkölt gesztenye tölgyfa jegyekkel. A bor csokoládésan szilárd, bőséges édes 
gyümölcsökkel zárul. A 2017-es évjárat, amely még nem került forgalomba, mély, élénk 
bíborvörös színűnek tűnik. Fedezze fel a pasztrami, őrölt kömény, ragacsos rizspuding, 
sárgabarack, vaníliarúd és kókuszdióhéj pikáns aromáit. Ízében shiraz gyümölcsökkel 
teli. Vörös és fekete édesgyökér, égetett vaníliás mályvacukor és étcsokoládé jegyekkel.
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VPT-Caravan 
9400 Sopron, Pozsonyi út 15. 
Tel.: +36 30 620 2222 
E-mail: info@vpt-caravan.hu
www.vpt-caravan.hu

Rack Autó Budaörs
2040 Budaörs Csata u. 23.
 +36 23 414 002
bmw@rackauto.hu
www.bmw-rackauto.hu

Ivanics
1221 Budapest Hajó utca 3.
+36 1 7766 500
www.ivanics.hu

Wallis British Motors
1095 Budapest, Máriássy utca 5.
+36 1 380 1350
info@britishmotors.hu
www.britishmotors.hu

CarNet Riegler
9027 Győr, Pesti út 4.
06 96 513 100
www.carnet.hu152021/10
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Aston Martin

100. évforduló
A legrégebbi fennmaradt Aston Martin a 100. évfordulóját ünnepli, és az ikonikus brit 
gyártó egy különleges kiadású A3 Vantage Roadsterrel ünnepel. Az 1921-es A3-asról 
elnevezett A3 Vantage az eredeti által ihletett, egyedi részletekkel rendelkezik. Kívül-
ről fekete hűtőrács alumínium körítéssel és az eredeti, keresztezett AM logóval, fekete 
fényezéssel, valamint 20 colos fekete kovácsolt kerekekkel van felszerelve, amelyek 
az A3-as fa küllőket utánozzák. Belül gesztenyebarna bőrbelső van, a műszerek körü-
li sárgaréz keretekkel és az eredeti Aston Martin script logóval. Mindössze három A3 
Vantage Roadster készül az Aston testre szabott Q részlegénél.
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Balatonföi Yacht Club Hotel****
8174 Balatonkenese, Főnix tér 3. 
Szobafoglalás: +36 70 380 1676
www.bfyc.hu

BL Savaria Yacht Club 
8174 Balatonkenese, Kikötő út 2-4. 
Tel./Fax: + 36 88 481 4532, +36 30 680 5761 
E-mail: kikoto@yacht.hu, bavaria@yacht.hu
www.yacht.hu 

Hotel Silver Resort**** 
Silver Yacht Balatonfüred 
8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4. 
Tel.: +36 87 583 OOO, 
https://silverinelake.hu

Balatonfüredi Yacht Club 
8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u 2. 
byc@byc.hu,www.byc.hu 
Tel.: +36 70 626 3658 
Fax: +36 87 482 593 

Vitorláskikötő 
8264 Szigliget, 
Tel.: +36-70-310-6450 
www .balatonihajozas.hu

Ford Mustang Mach-E rendőrautó

Vörös riasztás,  
kék fény, zöld megoldás
Az új Ford Mustang Mach-E már eddig is sok ezer vásárló és rajongó képzeletét ra-
gadta meg, most pedig egy új ügyfélkör is feltűnt a Fordnál: az Egyesült Királyság ren-
dőrsége. A brit rendőrök komoly érdeklődéssel fogadták a Ford tisztán elektromos 
SUV-modelljét: eddig már hét kapitányság is tesztelte az új típust, illetve arra kérték a 
Fordot, hogy készítsen egy kifejezetten rendőrautónak épített Mach-E tanulmányt. Az 
Egyesült Királyság rendfenntartói jó ideje keresnek egy zöldebb megoldást a jelenleg 
használt járműveik helyett; nem véletlen, hogy a londoni rendőrség már alaposan ki-
próbálta és kielemezte a normál kialakítású Mustang Mach-E változatot. A Ford most 
elkészített egy rendőrautó-prototípust, az új 999 kódnevű típust, amit a londoniak 
mellett Sussex, Surrey, Dél-Wales, Dyfed Powys, Devon és Cornwall kapitányságai, il-
letve a skót rendőrök is tesztelhetnek. A tanulmányautó a Mustang Mach-E Standard 
Range AWD (összkerékhajtású) kivitelre épül, de a Ford azt tervezi, hogy később egy 
hátsókerékhajtású változatot is készít, és mindkét verzióba a nagyobb kapacitású ak-
kumulátort építi be. Ez az akku nemcsak az autó hatótávolságot növeli meg, hanem a 
rendőrségi feladatokhoz szükséges plusz képességeket is biztosítja.
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Royal Balaton Golf & Yacht Club 
8242 Balatonudvari, Vászolyi utca 
Tel.: +36 70 504 2692
E-mail: recepcio@balatongolf.hu
www.balatongolf.hu

Greenfield Hotel Golf & Spa 
H 9740 Bükfürdő, Golf u. 4. 
Telefon: +36 94 801 600 Fax +36 94 801 601
https://greenfieldhotel.hu
e-mail reservation@greenfieldhotelnet

Old Lake Golf Club & Hotel ****
2890 Tata, Remeteségpuszta, Po. Box 127. 
CLUB: +36 34 587 620, club@oldlakegolf.com 
HOTEL: +36 34 587 720, hotel@oldlakegolf.com 
www.oldlakegolf.com

Highland Golf Club & ACADEMY
1224 Budapest, Dózsa György út 99-103.
Tel: +36 70 932 5539
www.highlandgolf.hu 
recepcio@highlandgolf.hu

Pannónia Golf & Country Club 
8087 Alcsútdoboz, Máriavölgy 
Telefonszám: +36 22 594 200 Mobil +36 70 978 5687 
Email: info@golfpannonia.hu
Web: www.golfpannonia.hu

Peugeot 

70 éves a kombi
Kevés autómárka neve forrt össze olyan szervesen a kombi karosszériaformával, 
mint a Peugeot-é. A történet mintegy hetven éve vette kezdetét, vége pedig a jelek 
szerint soha nem lesz. Amikor a Peugeot a második világháborút követően ismét 
beindította gyártóüzemeit, nem pusztán onnan folytatta, ahol évekkel korábban 
kényszerűen abbahagyta. 
Egy vadonatúj konstrukcióval: az önhordó karosszériás 203-assal jelentkezett, 
amely a bevezetését követő öt évben egyedül képviselte a patinás autómárkát a pia-
con. A vásárlók üdvözölték a modern vázszerkezetű családi autót, ám a technológi-
ai finomságoknál nagyobbra értékelték az 1950-ben bemutatott kombi változatot – 
pontosabban változatokat, hiszen a 203 kétféle variációt is bemutatott ugyanarra a 
témára. A Commercial egy egyszerűbb kivitelű modell volt, gigantikus csomagtar-
tóval, míg a Familiale második üléssora mögött egy harmadiknak is találtak helyet 
a tervezők, így az igényesebb kidolgozású csúcsmodellben egyszerre akár hatan is 
utazhattak. Mindkét kombi 200 mm-rel hosszabb, 2780 mm-es tengelytávon nyu-
godott, mint az alapmodell, így bőséges helyet kínált utasainak és azok csomagjai-
nak. A takarékos, megbízható, jól manőverezhető, stabil értéktartású modell nem 
egyedül a hazai piacon vált a vásárlók egyik kedvencévé, Európa-szerte jelentős 
sikereket aratott.
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A hónap újdonsága    Vondom napozóágyak

Európai Product Design Awards elismerés
Megtisztelő elismerést kaptak az ötödik Európai Product Design Awards-on a Vondom 
napozóágyai, a Karim Rashid által tervezett Voxel és az Eugeni Quitllet által tervezett 
Afrika, azok a bútor darbok, amelyek fontos is elismert termékei a spanyol a cégnek.
Az európai terméktervezési csapat elismerte a bútortervezők és az iparágak azon erő-
feszítéseit, hogy olyan termékeket hozzanak létre, amelyek képesek javítani társadal-
munk mindennapi életét, miközben világszerte növelik a tervezői termékek értékét.
A világhírű tervező, Karim Rashid által készített Voxel kollekció nyomán megszületett 
a modern stílusú és szabadtéri funkcionalitású napozóágy. Injektált polipropilénből 
készült és üvegszállal megerősített, geometriai, szögletes és csiszolt formái jellemzik. 
Egy új napozóágy, amely most lett része a sikeres Afrika kollekciónak, Eugeni Quitllet 
tervezte a Vondom számára. Egyszerű és természetes formájú darab, amely lehetővé 
teszi a pihenést a tenger vagy a medence közelében. Mivel kerekekkel van felszerelve, 
könnyen követhető vele a nap útja.
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5 éves terv
A Yamaha Motor mindig is élen járt a tengeri 
innovációban; a forradalmi XTO 425 lóerős 
V8-as közvetlen befecskendezésű motorjától 
kezdve a 2,5 lóerős motor könnyű hordozha-
tóságáig, és a kettő között számos más ered-
ménnyel is büszkélkedhet. 2021-ben mutat-
ták be a leginkább ügyfélközpontú, prémium 
kategóriás külső motorokat – az új 300 lóerős 
és 250 lóerős V6-os típusokat, beépített Steer 
by Wire technológiával.  Ezek a kiváló V6-os 
motorok jelentik a hajtóerőt, amely egy új, 5 
éves partnerség keretében a Quarken Boats 
összes hajóját hajtja majd. A Quarken egy 
skandináv márka, amely a lehető legjobb ügy-
félélményt nyújtó tengeri technológiát moz-

dítja előre – így a márkák közötti összhang 
szinte elkerülhetetlen. A név a márka finnor-
szági főhadiszállásáról származik, egy olyan 
területről, amely összeköti a baráti és csa-
ládi egynapos csónakázáshoz ideális, védett 
vízi utakat az izgalmas kalandokra alkalmas, 
zordabb vizekkel. A vállalatot a közelmúlt-
ban alakította meg egy nagy tapasztalattal 
rendelkező hajóépítőkből álló csapat, akik 
mélyen ismerik az ügyfelek igényeit, és 
tudják, miként lehet az egyedi vízi jármű-
vek kiváló használhatóságát biztosítani. A 
legmagasabb minőségű anyagokból készült, 
gondosan megmunkált csúcskategóriás 
hajók; ezek teljesen modulárisak, lehetővé 

téve, hogy minden hajó bármilyen igény-
nek megfelelően testre szabható legyen. Az 
ügyfél választja a hajótest, a különböző le-
hetőségeket, majd a beállítás a fedélzet sze-
relvények egy nyitott stílusú nappali hajó 
egy hosszabb távolsági cirkáló, valamint 
ülés választás, étkezési konfigurációk, vízi 
sportok jellemzői és halászati funkciók. A 
modellválaszték 27 lábtól indul, és a közel-
jövőben 33 láb és 40 láb hajókkal bővül. A 
fejlesztés és az összeállítás jelenleg zajlik, és 
2022 elején várható a hajók vízre bocsátása. 
A hivatalos bemutatót a 2022 januárjában 
megrendezésre kerülő düsseldorfi hajókiál-
lításon tartják.
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A hónap újdonsága    Rolls-Royce BOVET 1822

Egyedi autó, egyedi óra
A BOVET 1822 eredetileg hírnevet szerzett azzal, 
hogy luxus zsebórákat készített a gazdag vásárlók 
számára Kínában; manapság világszerte híres a ki-
tűnő óráiról, amelyek kézzel festett számlapokkal, 
részletes gravírozással és finoman elkészített látha-
tó mechanizmusokkal rendelkeznek. Az időmérők, 
amelyeket a Rolls-Royce Boat Tail első sorozatához 
készítettek, különleges tervezésű, 18K-os fehéra-
rany tokokkal rendelkeznek, és megegyező elülső 
tárcsákat tartalmaznak, ugyanazzal a Caleidolegno 
furnérral, mint a Boat Tail hátsó fedélzetén, és a 
tulajdonos-párok nevével vannak ellátva. Az úri-
ember órája erősen csiszolt; a hölgy díszesen vésett, 
majd kék lakkal van feltöltve. A hátoldalon a tárcsák 
egyedibbek. Az úriember egy aventurin számlapot 
tartalmaz, amelyen az égi égi elrendezése született 
a születési helye fölött, születési dátumán; a hölgyét 
gyöngyház számlapján díszített, virágcsokor minia-
tűr festménye díszíti. Ez a design egy hagyományos 
BOVET 1822 motívum, amelyet a tulajdonos vá-
lasztott ki és személyre szabott. Mindkét fordított 
számlap kézzel gravírozott csónakfark-szobrokkal 
van ellátva, kerekekkel, kilincsekkel, tükrökkel és 
egyéb finom részletekkel. Szoros együttműködés-
sel a Rolls-Royce és a BOVET 1822 csapatai pontos 
színegyeztetést tudtak elérni ezen az apró műalko-
táson lévő lakk és a teljes méretű autó között. Óva-
tos becslés szerint az időmérők tervezése, tervezése, 
szobrai, miniatűr festése, intarziája, egyedi mozgá-
sai és tokjai összesen 3000 órát vett igénybe.
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építészet   Holland minimál

A holland házban a tér felosztását, valamint a 
belsőépítészeti koncepciót kifejezetten úgy tervezték, 

hogy a barátságos melegség és a kifinomultság légkörét 
biztosítsák, tökéletes egy nagy család számára.
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KILÁTÁSSAL  
AZ ÉSZAKI -TENGERRE
A magánlakás feltűnő belsőépítészeti projektje az ingatlan teljes 
felújítását követelte. A fákkal körülvett ház Hollandia kisvárosá-
ban, Noordwijkben található, kilátással az Északi-tengerre.
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A belsőépítészet ötvözi a modern 
formatervezést és az északi ha-
gyományokat, melyeket elbűvö-
lő tervezési megoldások fejez-

nek ki, amelyek hívogató vendégszeretetet 
és kényelmet tükröznek. A tér felosztását, 
valamint a belsőépítészeti koncepciót ki-
fejezetten úgy tervezték, hogy a barátságos 
melegség és a kifinomultság légkörét bizto-
sítsák, tökéletes egy nagy család számára.
A jól meghatározott esztétikai nyelvet az anya-
gok aprólékos kiválasztása, valamint a bézs, 
barna és szürke árnyalatú szövetek és anya-
gok elegáns párosítása fejezi ki. A semleges 
színek palettáját fokozza az elegáns, világos fa 
árnyalatokkal díszített, halszálkás mintázatú 
parketta, amely fényt ad a térben. A kétszintes 
otthon építészetét a tipikus skandináv stílus 

és az oromzatos tető ihlette. A család lakóterei 
az első emeleten találhatók, beleértve a kony-
hát, a nappalit és a kis irodát. Egy nagy fa lép-
cső vezet a hálószobákhoz és egy dolgozószoba 
is van az emeleten.
A konyha kétségtelenül az otthon központ-
ja. A nyitott alaprajz egy kis kandalló körül 
forog, ahol a család összegyűlik, hogy idejük 
nagy részét együtt töltsék. A konyha mellett 
a tágas nappali Leonard ülőrendszerrel és 
ugyanabból a kollekcióból származó kana-
péval van berendezve. A Leslie „karosszé-
kek”, külső burkolattal nabuk bőrből, belső 
borításuk pedig erdei zöld bársony, a Kirk 
dohányzóasztallal és Ashley puffal, finom 
gyémántvarrással díszített motívummal és 
elegáns matt arany cipzárral párosulnak. 
A szomszédos kis irodát átlátszó, padlótól 

a mennyezetig érő tolóajtók választják el a 
nappalitól. Jellemzője az Andersen Paolina 
nyugágy, karfával, világosszürke anyaggal 
kárpitozva, és ugyanabban az árnyalatban 
Cesar dohányzóasztallal.
Az emeleten a Bedford ágyat nyeregbúvó 
talppal választották a hálószoba berende-
zéséhez. Elegáns, kárpitozott fejtámlája be-
ágyazott nyeregbújtató csíkkal rendelkezik, 
elegáns cipzárral körvonalazva. A Kirk éj-
jeliszekrények remekül egészítik ki az ágyat.
A kifinomult elegancia, amely megkülön-
bözteti a belső tereket, átkerül a kültéri bú-
torokba is. Itt a Rivera sorozat ülőelemei és 
dohányzóasztalok kerültek alkalmazásra 
- ez a kollekció markánsan retró ízt kölcsö-
nöz kortárs hangulattal, tipikus mediterrán 
hangulatot idézve fel.

A jól meghatározott esztétikai nyelvet az anyagok aprólékos 
kiválasztása, valamint a bézs, barna és szürke árnyalatú szövetek 

és anyagok elegáns párosítása fejezi ki. A semleges színek palettáját 
fokozza az elegáns, világos fa árnyalatokkal díszített, halszálkás 

mintázatú parketta.
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AZ NFT HÁZ
Nemrég 50 ezer dolláros áron kelt el egy NFT-ház – nyilvánvalóan egy digitális mo-
dellről, nem egy téglaépítésű rezidenciáról van szó. Az ingatlanvilágban még csak 
most indul az NFT, azaz non-fungible token trend. Ezt bizonyítja, hogy 18 millió dol-
láros áron került meghirdetésre egy Los Angeles-i otthon – részben azért, mert saját 
digitális művészeti galériája van.

A több mint 870 m2-es otthont 
Hagy Belzberg építész tervezte, 
aki a Los Angeles-i Holokauszt 
Múzeumot is megálmodta (és 

akinek a Skyline Residence nevű épületét a 
tulajdonos Pharrell Williams az év elején 12 
millió dollár körüli összegért árulta).
A ház négy hálószobával és öt fürdőszobával 
rendelkezik, valamint egy hatalmas, szabad-
téri nappalival, amely egy szabadtéri kony-
hába és egy végtelen medencébe torkollik, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra. 
A lépcső mögött egy 30 láb hosszú vízesés 
zúdul le a legfelső emeletről az alagsorba. 
Két beltéri konyha is van, amelyek közül 
az egyik egy titkos ajtó mögött rejtőzik és 
a séf konyhájaként szolgál, amennyiben le 
akarjuk nyűgözni vendégeinket. A nagy-
szobában találunk egy üvegből készült, hő-
mérséklet-szabályozott borospincét is, ahol 

felsorakoztathatjuk legjobb borainkat.Az 
összes hálószoba az emeleten található. A fő 
hálószoba a ház sarkában van, amely hatal-
mas fürdőszobával és egy gardróbszobával is 
rendelkezik, illetve innen nyílik a legjobb ki-
látás. Az NFT galéria ugyancsak ezen a szin-
ten található – jelenleg néhány gumimacis 
műalkotás van kiállítva. Harris szerint „ka-
raktert és kisugárzást kölcsönöz a háznak, 
életre kelti azt”. Az alagsor a mozi estek 
helyszíne. A tágas teremben van egy bár, egy 
kivetítő és megannyi kényelmes ülőhely. Az 
autórajongók számára egy háromautós ga-
rázs és egy fordítókorong is rendelkezésre 
áll, ahol bemutathatják a begyűjtött kincse-
iket. Különösen ideális otthon azok számá-
ra, akiknek birtokában van néhány digitális 
műalkotás is, amit kiállíthatnak.
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Az NFT galéria ugyancsak ezen 
a szinten található – jelenleg 

néhány gumimacis műalkotás van 
kiállítva. Harris szerint „karaktert 
és kisugárzást kölcsönöz a háznak, 
életre kelti azt”. Az alagsor a mozi 

estek helyszíne.
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KARBONMENTES LUXUS
Egy új malibui luxusotthon a fenntartható tervezés jövőjét szeretné jelenteni. A 14 
400 négyzetméteres rezidencia az elejétől a végéig a környezetvédelem szem előtt 
tartásával épült, olyannyira, hogy azt ígéri, hogy nulla lesz a szén-dioxid-kibocsátása 
– ez az első otthon, amely valaha is megkapta ezt a kitüntetést.

Az ilyen átgondolt építkezés 
azonban nem olcsó mulatság: 
A kaliforniai kastély 32 millió 
dollárba kerül. Remélik, hogy ez 

lesz az egyike a négy nulla szén-dioxid-kibo-
csátású háznak a környéken. A másik három 
még épül a közelben, egy nagyobb projekt 
részeként, amelyet a Crown Pointe Estates 
fejlesztő irányít. Mivel ez a legelső a soro-
zatban, találóan Zero One-nak nevezték el. 

A fejlesztő mindenekelőtt a környezeti ha-
tások minimalizálásán dolgozott az építke-
zés során. A Zero One tervezése során, ahol 
csak lehetett, helyi, fenntartható forrásból 
származó fát használtak az acél helyett; a 
beton használatát is minimálisra csökken-
tették. Ezek az anyagcserék segítettek csök-
kenteni az otthon szénlábnyomát még a 
befejezés előtt. A Zero One teljes egészében 
napelemekből származó villamos energiá-

val működik. Még azok a dolgok sem, ame-
lyekről általában azt gondolnánk, hogy fosz-
szilis tüzelőanyagokat használnak: a kültéri 
grillsütő elektromos, a konyhában indukci-
ós tűzhely van, a kandalló pedig víz és levegő 
kombinációjával kelti a nyílt láng illúzióját. 
Az otthon teljes villamos energiája Ventura 
megye megújuló energiahálózatából szár-
mazik.
A rezidencia a benne rejlő fenntarthatósá-

A stílus találkozik a fenntarthatósággal 
ebben az első ilyen otthonban, amely sósvizes 
medencével, sportpályával, gyümölcsössel és 

méhkaptárral is rendelkezik.
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gon kívül is rengeteg kényelemmel rendel-
kezik. A hat hálószobás, kilenc fürdőszobás 
birtokhoz házimozi, fitneszközpont, sósvi-
zes medence, borospince, valamint bocce- 
és kosárlabdapályák, továbbá egy elektro-
mos autótöltő állomás is tartozik.
A 2,48 hektáros telken elhelyezkedő birtokon 
gyümölcsös, zöldség- és fűszerkert, valamint 
méhkas is található – azok számára, akik kicsit 
finnyásak a méhekkel kapcsolatban, a vásár-
láshoz két év méhészeti szolgáltatás is jár.
Ha lemaradnál erről a nulla szén-dioxid-ki-
bocsátású otthonról, még három másik is 
van a kínálatban és a fenntarthatóbb épí-
tés és életmód felé mutató tendencia miatt 
szinte biztos, hogy a közeljövőben még több 
is fel fog bukkanni.
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SIRÁLYOK SZÁRNYÁN
Achille Salvagni olasz építész és dizájner, akinek irodái Londonban és New Yorkban 
is vannak, egy retro új rezidenciát tervezett, amely Miami Beach századközépi fény-
korának, valamint az elismert olasz tervezőnek, Gio Pontinak állít emléket.

A sirályok szárnyára emlékezte-
tő, érzéki, fehér síkok keretezik 
a külsőt; belül luxus anyagok 
– Negresco, Verde Alpi és Ma-

lyat mészkő; belga fekete márvány; csiszolt 
francia mahagóni; csiszolt és természetes 
tölgy; bronz – alkotják az épületet, amely 
inkább tűnik szabadon álló szobornak, mint 
otthonnak. A fényűző otthonok és yachtok, 
valamint kitűnő egyedi bútorok és világítás 
megalkotásáról ismert római építész és ter-
vező egy nemzetközi ügyféltől kapott meg-
bízást a ház külső és belső kialakítására. A 
frissen elkészült és soha nem lakott – a ten-
gerentúli tulajdonos a világjárvány okozta 
utazási komplikációk miatt úgy döntött, 
hogy eladja – az ingatlant eredetileg 21 mil-
lió dollárra árazták be. Most Oren Alexander 
és Isaac Lustgarten a Douglas Elliman-nél 
19 millió dolláros árcédulával szerepel a 

listán. A házban található minden egyes bú-
tordarabot és műalkotást Salvagni tervezte, 
vagy kifejezetten azért választották ki, hogy 
kiemelje az otthon dinamikus építészetét. A 
vintage darabok a merész stílusú tervezőket 
képviselik, mint például Paolo Buffa, Stil-
novo, FontanaArte, Serge Mouille, Angelo 
Lelli és Marco Zanuso), és további 1,2 millió 
dollárért minden megvásárolható az ingat-
lannal együtt.
Belül hét hálószoba és hét fürdő találha-
tó közel 8000 négyzetméteren. Mindezek 
közé tartozik egy bejárati galéria, egy két-
szintes nappali kandallóval és egy bronz 
lépcsőház. A konyhaszekrényeket 24 kará-
tos arany levéllel fényezték – kit érdekel, 
ha nem praktikus, nem igaz? – és bármer-
re nézel, mindenhol íves falak, tornyosu-
ló ablakok és sötét fa hangsúlyok vannak, 
amelyek kontrasztban állnak a mályva-

fehér festékkel és váratlan színfoltokkal, 
mint például az Yves Klein-kék zománco-
zott oszlop, amely a nappali fölött lebegő 
lounge-ot tartja.
A fő lakóterek ívelt falai intim, barátságos 
tereket teremtenek; míg a privát területek 
szigorúbbak, hogy nyugodt légkört teremt-
senek. Az első emeleten a fogadóterek mel-
lett egy jógaterem, egy gőzfürdő és a garázs-
hoz való hozzáférés található. A nappaliból 
üveg tolóajtók vezetnek a mészkő teraszra 
és a 27 méter hosszú, végtelenített meden-
cére, ahol egy cabana és egy kültéri konyha 
is található. A valamivel több mint egyhar-
mad hektáros területre szorított ingatlan-
hoz tartozik egy privát dokkoló és 34 méter 
hosszú vízpart a Surprise Lake-en, amely 
összeköti a Biscayne-öblöt az Intracoastal 
Waterway-vel. Miami belvárosa csak né-
hány percre van.
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A frissen elkészült, és soha nem 
lakott  ingatlant eredetileg 21 

millió dollárra árazták be. Most 19 
millió dolláros árcédulával szerepel 

kereskedő listáján.
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FAJSÚLYOS ANYAGOKKAL KÖNNYEDÉN
Az Estudio PKa bemutatja a Casa Grava-t, egy fényárban úszó lakást a buenos aires-i 
Tigre-ben. A ház északnyugat felé tájolt, és széles kilátást nyújt a nordelta-i Virazon 
negyed központi lagúnájára.

A tér tervezése során az építészek 
arra törekedtek, hogy tiszta geo-
metriát hozzanak létre, amely a 
természeti környezetet ünnepli, 

miközben tiszteletben tartja az ügyfél ma-
gánéletét. A nemrég elkészült Casa M&M-
hez hasonlóan a stúdió a ház tervezését is 
egy térként kezdi, majd két szintre osztja. 
Ennél a háznál a csapat kurátori munkát vé-
gez a gazdag anyagpalettán, amelyet a fa és 
a rusztikus kőburkolat emel ki. Az estudio 
PKa a Casa Grava-t két elsődleges térként 
fejezi ki: egy nehéz kőalap az első szintnek, 
és egy könnyebb térfogat a fölötte lévőnek 
ad otthont.
A kőalapot belső kertekkel és egy napsütöt-
te bejárati udvarral nyitják meg. Ezeket az 
üres tereket úgy szervezték és alakították 
ki, hogy a lehető legjobban megragadják a 
természetes napfényt, és barátságos légkört 
teremtsenek. Belül a tér úgy van befejezve, 
hogy a külső anyaghasználatával ellentétes 

legyen. Míg a nehéz első szint légies, fehér 
belső kivitelben készült, a könnyebb térben 
nehéz betonfödém található. Az Estudio 
PKa Casa Grava bejáratától kezdve az egész 
házat egyetlen, megszakítás nélküli út köti 
össze. Bár az utcáról nézve zártnak tűnik, a 
belső térben természetes növényvilágot in-
tegrálnak a nyitott és fényárban úszó udva-
rok. A csapat megjegyzi: “a nyitottságra és a 
környezettel való kapcsolatra törekedtünk… 
nagyon fontos volt, hogy a külső a házon be-
lül legyen, így üres rések keletkeztek, hogy a 
növényzet még a lépcsőház alá is bejuthas-
son, kiemelve a belső és a külső közötti fo-
lyékonyság érzését, amellyel a házba belép-
ve és végigsétálva különböző instanciák és 
zöldterületek jelennek meg, még a legfelső 
emeleten is minden szoba mellett teraszt 
terveztünk, hogy szoros kapcsolatban ma-
radjon a növényzettel”.
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Az Estudio PKa Casa Grava 
bejáratától kezdve az egész házat 

egyetlen, megszakítás nélküli út köti 
össze. Bár az utcáról nézve zártnak 

tűnik, a belső térben természetes 
növényvilágot integrálnak a nyitott 

és fényárban úszó udvarok.
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BINOMÁLIS  
ÉPÍTÉSZET

A Binomial Architecture által tervezett ház Spanyolor-
szágban, Valencia városához és a Golf-áramlathoz kö-
zel, egy kiemelt és csendes környéken épült. A kilátás 
és az épületnek háttért nyújtó táj egyaránt lenyűgöző, 
és ennek, valamint a ház tájolásának és a formájának 
köszönhetően egy, a fényes és tágas szabadtérre nyíló 
otthonként szolgál.

A Binomial Architecture épületét 
három, az épület méreteihez 
alkalmazkodó és az elsődleges 
fontosságú szobákat magában 

rejtő fehér blokk uralja. A személyesebb te-
rek a háttérben találhatók, így az előtérben 
lévő alkotóelemek egyfajta szűrőt képeznek 
ház és utca között. A három fő egységet az 
azokba benyúló kisebb kockák egészítik ki.
Ezek a kisebb kockák kötik össze az egyes 
fő blokkokat egymással, mintegy ütköző-
ként szolgálva azok között. A ház szerkezete 
a központi és zárt terek köré szerveződik. 
Ezek egy áttetsző térben helyezkednek el, 
melyben egy nappali és egy konyha kapott 
helyet. Innen érhető el a medence, a háló-

szobák, a dolgozószoba és az edzőterem is.
A vendégházat és a garázst egy fekete hosz-
szúkás egység köti össze a másik két fő blok-
kal. Emellett egy nagy, a medencéhez és a 
szabadtéri részekhez vezető verandaként is 
szolgál. A homlokzaton keletkező nyílások, 
melyek az épület formájából adódnak, el-
mossák a kültér és beltér határait, valamint 
tágas és fényes tereket eredményeznek.
Az egyes alkotóelemek különböző alap-
anyagból épültek: míg a nagyobb világos 
színű blokkok fehér és iroko fából készült 
szintetikus „stukkó” szigetelést kaptak 
(EIFS), a blokkokba benyúló kisebb és masz-
szívabb kockák kőből és sötét tónusú por-
celánból készültek.
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A Binomial Architecture épületét három, az épület méreteihez alkalmazkodó 
és az elsődleges fontosságú szobákat magában rejtő fehér blokk uralja. A 

személyesebb terek a háttérben találhatók, így az előtérben lévő alkotóelemek 
egyfajta szűrőt képeznek ház és utca között. 
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TENGERPARTI  
REZIDENCIA

A CEBRA építészstúdió egy dániai tengerparti rezidenciát 
fejezett be, amelyet szögletes kivágott homlokzatokba bur-
koltak, és hullámzó tetővel koronáztak meg. A szerkezetet 
úgy alakították ki, hogy reagáljon a különleges helyszíni 
körülményekre, tágas kilátást nyújtva az aarhusi öbölre, 
miközben védelmet nyújt az időjárás ellen. A villa jellegze-
tes külseje miatt lakható szobornak tűnik, amely nézőpon-
tunktól függően más-más alakot vesz fel.

A CEBRA építészek tervének cél-
ja, hogy kihasználja ezt a hely-
színt és a tengerparti életet, a 
hatalmas horizont állandóan 

változó hátterével. A belső tér két átfogó 
funkcionális részre oszlik, amelyek a két-
szintes rezidencia egy-egy szintjét foglalják 
el. Az alsó szint olyan kiegészítő funkciókat 
tartalmaz, mint a tároló, műszaki és ház-
tartási helyiségek, valamint a főbejárat és 
a garázs. A villába belépve a garázsba nyíló 
kör alakú nyílás keretezi a kilátást az ügyfél 
autógyűjteményére. Ebből az alapból egy 
lépcső vezet fel az elsődleges lakóterek-
be és közvetlenül a rezidencia szívébe; egy 
nagy, magasan fekvő térbe, amely északra 
és délre néző, védett kültéri területekhez 

csatlakozik. Ez a központi tér tartalmazza 
a konyha-étkezőt és a nappalit, amelyeket 
két zárt, privát szárny szegélyez, amelyek a 
nyugati bekötőút, illetve a keleti szomszé-
dos villa felé tájoltak. A felső szint alaprajzi 
elrendezése válasz a tengerparti telkek tipi-
kus dilemmájára – a kilátás maximalizálása 
érdekében a nyitottság iránti igény és a ma-
gánélet kívánt szintjének egyensúlyozása. A 
két oldalsó szárny mindegyike egy-egy zárt 
egységet képez, árnyékolva mind a belső ma-
gánterületeket, mind a köztük lévő központi 
teret. A nyugati egység vendég- vagy gyermek-
szárnyként van kialakítva egy hálószobával 
és a hozzá tartozó fürdőszobával, míg a keleti 
szárnyban található a fő hálószoba, öltöző és 
fürdőszoba, közvetlen kijárattal a szabadba.

A tető a villa legjellegzetesebb és 
térbeli meghatározó elemeként 
szolgál. Szinte siklik a központi 

lakótér fölött, miközben szorosan 
lefelé tekeredik az oldalakon, 
hogy a villát a telken rögzítse.
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A tető a villa legjellegzetesebb és 
térbeli meghatározó elemeként 
szolgál. Szinte siklik a központi 
lakótér fölött, miközben szo-

rosan lefelé tekeredik az oldalakon, hogy 
a villát a telken rögzítse. Nemcsak a belső 
tereket fedi, hanem észak és dél felé kiug-
rik, hogy védelmet nyújtó ereszeket hozzon 
létre. Az ereszek csökkentik a központi tér 
üveghomlokzatainak hőterhelését, és nagy, 
fedett, az időjárás viszontagságaitól védett 
kültéri területeket hoznak létre. A változó 
térélmény megteremtése és a nagy élettér 
különböző belmagasságú zónákra való fel-

osztása érdekében a tető kontrasztos vo-
nalak mentén hullámzik. Az így kialakuló 
íves síkok és szigorú ívek szobrászi és élénk 
kézjegyet adnak a villának, folyamatosan 
változtatva az épület megjelenését, ahogyan 
körülötte mozgunk.
Kívül és belül a rezidenciát két ellentétes 
anyagpaletta jellemzi, amelyek meghatároz-
zák a külső és a belső teret. Kívülről a szár-
nyak homlokzatai a klasszikus dán kolumba 
téglák egyedi színkeverékéből állnak. A ten-
gerpartra való utalásként a gyártási folya-
matból megmaradt homokot megőrizték a 
téglákon, ami a homlokzatoknak tapintható 

felületi minőséget ad. A téglahomlokzatok 
a dánok egyik legrégebbi és legelterjedtebb 
építőanyagának modern értelmezéseként 
robusztus és időjárásálló burkot alkotnak a 
rezidencia világos és átlátható szíve körül. A 
villa formája egyedi és kifejező, mégis hagyo-
mányos és természetes anyagokból épült. A 
külső sötétvörösbarna színekkel ellentét-
ben a belső burkolatok meleg fa részletekkel 
világos és barátságos légkört teremtenek. 
Minden padlót, belül és kívül egyaránt, nor-
vég pala borít, amely koherenciát teremt a 
különböző terekben, és harmonizál a belső 
és külső színpalettával egyaránt.
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Kívül és belül a rezidenciát két 
ellentétes anyagpaletta jellemzi, 

amelyek meghatározzák a 
külső és a belső teret. Kívülről a 

szárnyak homlokzatai a klasszikus 
dán kolumba téglák egyedi 

színkeverékéből állnak.
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„Hihetetlenül hálás vagyok a lehetőségért, 
hogy újragondolhattuk az ikonikus MINI-t” 

– szögezte le Paul Smith.
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FENNTARTHATÓ  
FORMATERVEZÉS

A Paul Smith-szel közösen megalkotott MINI STRIP augusz-
tusban, Londonban ünnepelte világpremierjét. A különleges, 
egyedi tervezésű modell a MINI és Paul Smith 2020 novembe-
rében bejelentett együttműködésének gyümölcse, mely során 
a két ikonikus brit márka hónapokon át folytatott eszmecse-
rét a fenntartható tervezésről. Az „egyszerűség, átláthatóság 
és fenntarthatóság” jegyében született modell inspiráló ötle-
tekkel szolgálhat egy fenntarthatóbb autóipar számára.
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Ahogy a MINI STRIP neve is su-
gallja, a tervezés a háromajtós 
MINI Cooper SE teljes lecsu-
paszításával kezdődött, hogy a 

tervezés a strukturális alapoktól kezdőd-
hessen. Ezt követően csak olyan alkatrésze-
ket adtak hozzá a felépítményhez – szem 
előtt tartva a fenntarthatóságot –, amelyek 
a tervező szerint feltétlenül szükségesek.
„Számomra a MINI STRIP bámulatosan 
példázza azt, hogy a MINI és Paul Smith 
hasonlóan merész módon gondolkodik a 
jövőről, az innováció és a design tekinte-
tében – együttműködve pedig még többre 
vagyunk képesek. Paul már a tervezési fo-
lyamat elején rendkívül érdekes kérdése-
ket vetett fel, köszönhetően az autóipartól 
független és ezért újszerű nézőpontjának. 
Igazán büszkék vagyunk arra, hogy közös 

erővel ilyen karakteres eredményre jutot-
tunk” – nyilatkozta Oliver Heilmer, a MINI 
Design vezetője.
A MINI mindig is fogékony volt az univer-
zumán túl működő perspektívákra, hiszen 
azok segítik a márkát élesebb képet alkot-
ni önmagáról, valamint arról, hogy hogyan 
reagál a kihívásokra. A kerékpárokért, a 
könyvekért és egy sor egyébért rajongó di-
vattervezőként Paul Smith olyan kérdések-
kel állt elő, amelyek új lendületet adtak a 
megszokott határok átlépéséhez. „Hihetet-
lenül hálás vagyok a lehetőségért, hogy új-
ragondolhattuk az ikonikus MINI-t” – szö-
gezte le Paul Smith. „Ismerem és szeretem 
a jelenlegi modellt, de tisztelettel adózva a 
múltnak, a jövőbe tekintve, valami igazán 
különlegeset sikerült létrehoznunk. Ki-
váltságosnak érzem magam, amiért a MINI 

csapata megadta nekem azt a bizalmat és a 
szabadságot, amellyel merőben új irányból 
közelíthettük meg az autótervezés folya-
matát. Úgy vélem, hogy a közös erőfeszíté-
seink nyomán teljesen egyedi eredményre 
jutottunk: visszatértünk az alapokhoz, 
megszabadultunk mindentől, ami elhagy-
ható és teljesen lecsupaszítottuk az autót.”
A közös tervezési folyamat alapelve a mini-
malizmusra való törekvés volt, megcélozva 
egy kifinomult, friss, szokatlan formavilá-
got. A háromajtós MINI Cooper SE külse-
jét számtalan egyedi megoldás varázsolja 
teljesen egyedivé. Különösen jellegzetes a 
nyersanyagok jelenléte: a csupasz karosz-
szériát nem fedi színes festék, csupán egy 
vékony átlátszó bevonat, amely a korrózió 
ellen nyújt védelmet. A horganyzott acél-
lemezeken tudatosan meghagyták a gyá-
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ri csiszolás nyomait, hogy azzal az autót, 
mint funkcionális tárgyat, és mint a min-
dennapi élet robosztus társát azonosítsák. 
A szándékosan durva kikészítés Paul Smith 
szerint a „tökéletes tökéletlenség” megtes-
tesítője.
A MINI modellekre oly jellemző fekete 
spoiler egyes részeit 3D nyomtatással ál-
lították elő, újrahasznosított műanyagból, 
miközben az anyagok alapvető tulajdonsá-
gai sok helyütt visszaköszönnek, így a fém-
panelek esetén is. Smith kerékpárrajongó-
ként maga is gyakran gyűri fel inge ujját, 
hogy kicseréljen vagy módosítson egyes 
alkatrészeket kerékpárján, így nem cso-
da, hogy hozzá köthető a kiegészítő alkat-
részeket rögzítő csavarok látható módon 
történő elhelyezésének gondolata is, azt a 
benyomást keltve, hogy a jármű könnyedén 

szétszerelhető, darabjai pedig egyszerűen 
visszaforgathatók a nyersanyag-körforgás-
ba az autó élettartamának végén. A teljes-
séggel funkcionális, ugyanakkor szembeöt-
lő kialakítású spoilerbetétek szintén 3D 
nyomtatással készültek, aminek a feltűnő 
textúrájukat is köszönhetik.
A MINI STRIP zárt hűtőrácsát, valamint 
keréktárcsáit úgy alkották meg, hogy csök-
kentsék a légellenállást, ezáltal is meg-
növelve az elektromos modell elméleti 
hatótávolságát. A rács, valamint a kerekek 
aerodinamikus burkolata újrahasznosított 
Perspex anyagból készült, amely amellett, 
hogy könnyebb, kisebb erőforrásigénnyel 
is bír. A belső karosszéria nagyrészt csu-
pasz kialakítását láttató, nagyméretű pano-
rámatető anyaga szintén újrahasznosított 
Perspex.

A MINI szerint „szemet gyönyörködte-
tő”, míg Paul Smith „meglepő fordulatot” 
emleget a klasszikus kialakításban, ezzel 
utalva az olyan váratlan részletekre, mint a 
kontrasztos színek használata, amely csak 
második vagy harmadik pillantásra tűnik 
szembe a tervezők munkája láttán, leránt-
va a fátylat a részletek iránti rajongásukról. 
Ugyanez igaz a MINI STRIP-re is: az ajtók 
nyitását követően Paul Smith jellegzetes 
vonalai tárulnak a szemünk elé, öt élénk 
színből álló kompozícióban. A töltő fedele 
neonzölden világít nyitáskor, míg az elekt-
romos csatlakozó vésett rajzát maga Paul 
Smith tervezte.
A MINI STRIP a belsőjét tekintve is hű ma-
rad az „egyszerűség és átláthatóság” mot-
tójához, amely a radikális lecsupaszítás 
következménye. 
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A kárpitozott részek szinte hiá-
nyoznak az autóból, a műszer-
fal, az ülések és a kalaptartó 
kivételével, így maga a karosz-

széria válik az utasfülke meghatározó vi-
zuális jellemzőjévé. Paul Smith kifejezett 
kérésére kék színben pompázik, valóban 
szemet gyönyörködtető módon. A nyers 
alapanyagok és az intenzív kék szín látvá-
nya egészen különleges esztétikai élményt 
nyújt: az utasfülke csupasznak, mégis „jól 
öltözöttnek” hat.
A már megszokott többrészes kialakítás 
helyett a műszerfal egyetlen nagyméretű, 
félig átlátszó elemből áll, füstös bevonat-
tal. A MINI formavilágára hagyományosan 
jellemző körkörös kialakításra alapozva, 
az autó vonalvezetése sokkal egyszerűbb, 
szem előtt tartva egy jóval grafikusabb ér-

telmezést. Nincs klasszikus értelemben 
vett központi vezérlőegység – a felsza-
badult hely a sofőr okostelefonjának jár. 
Az okostelefon a középső kijelző helyén 
automatikusan rácsatlakozik az autóra, s 
onnantól kezdve médiavezérlő egységként 
működik. A belső tér egyetlen fizikai kap-
csolói, az elektromos ablakemelők, vala-
mint az indítógomb, a középső kapcsolópa-
nelen találhatók.
A MINI STRIP fenntarthatóságát a mini-
malista, geometrikus kialakításán túl, az 
újrahasznosított, környezetbarát anyagok 
használata is alátámasztja. A belső tér tel-
jesen bőr- és krómmentes; az üléseket kö-
tött szövet borítja. Az üléshuzatok egyetlen 
anyagból készülnek, így teljesen újrahasz-
nosíthatók, vagyis fenntarthatóvá válik az 
anyagok körforgása. A szőnyegek újrahasz-

nosított gumiból készülnek. Terrazzo-min-
tázatuk az újrahasznosítás és a gyártási fo-
lyamat eredménye, ráirányítva a figyelmet 
az újrafeldolgozás révén új életet nyert szí-
nes anyagokra.
A műszerfal fedlapja, az ajtók betétjei, 
valamint a kalaptartó szintén rendkívül 
visszafogott geometriával jellemezhe-
tő, ráadásul újrahasznosított parafából 
készül. A felhasznált parafa nem tartal-
maz szintetikus kötőanyagokat, és teljes 
mértékben újrahasznosítható. Meggyő-
ző szilárdságának és puha tapintásának 
köszönhetően, a parafa a jövőben kiváló 
helyettesítője lehet a habosított műanya-
goknak. A parafa nemcsak újrahasznosít-
ható, hanem megújuló nyersanyagként a 
termelése „megköti” a szén-dioxidot, po-
tenciálisan visszaszorítva az üvegházha-
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tású gázokat. A kötött szövet és a parafa 
használatának másik nagy előnye, hogy 
mindkét anyag pórusszerkezetű, így ja-
vítja a belső akusztikát.
A kormánykerék kidolgozása, amely szin-
tén központi szerepet játszik a belső tér-
ben, csupán a legfontosabb funkciókra 
koncentrál. Szalagos borítása az ország-
úti kerékpárok stílusát juttatja eszünk-
be. A kormány három alumínium küllőt 
számlál, közepén pedig a hálós burkolat 
láthatóvá teszi a beszerelt légzsákot. Az 
autó külső részéhez hasonlóan, itt is jól 
észrevehető csavarokkal találkozunk, 
amely arra hívja fel a figyelmet, később 
milyen egyszerűen szerelhető szét egy-
egy ilyen kormány az alumínium újrafel-
használása céljából. Az egy óránál helyet 
kapó Paul Smith szövetcímke a belső tér 

egyik jól látható eleme, amely az együtt-
működésről árulkodik.
Az ajtópanelek ugyanabból a hálós anyag-
ból készülnek, mint a légzsák borítása. A 
keretbe fogatott háló alatt kiválóan kive-
hető az ajtók szerkezete. A kötött hálós 
anyag átláthatósága a látószög függvé-
nyében változik, amely újabb dimenziót 
kölcsönöz a belső kialakításának. Az aj-
tókarok hegymászó kötélből készülnek, a 
hozzájuk hasonló stílusú biztonsági övek 
pedig narancssárga színükkel élénkítik a 
teret. 
A húzófogantyúkhoz hasonlóan a mart 
alumíniumból gyártott ajtónyitók is a pa-
rafa ajtóbetéten kapnak helyet, a kiváló 
minőség érzetét kölcsönözve az ajtónak. 
Ahogy tekintetünk továbbsiklik az ajtón, 
a beszerelt légzsákra leszünk figyelme-

sek. Hatása a látható kábelvezetéshez ha-
sonló: szándékosan felhívja a figyelmet 
a gyártás során általában elrejtett funk-
ciókra, esztétikai szerepet biztosítva a 
számukra.
A MINI STRIP ötletekben gazdag részle-
teit elnézve, a forma követi a funkciót. A 
tervezés központi vezérelvei az egyszerű-
ség, az átláthatóság és a fenntarthatóság 
voltak, ez pedig az autó minden részleté-
ben tetten érhető. A MINI STRIP esetén 
a MINI a kreatív térkezelés jegyében ra-
dikálisan új módon, alapjaiban alakította 
át a MINI-k vonalvezetését, különösen a 
belső térről szólva. 
Mindent összevetve, az autó akár kata-
lizátorként is szolgálhat az erőforrások 
fenntarthatóbb felhasználásához a jár-
műtervezés területén.
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DRÁGA AUTÓK,  
DRÁGA TÁSKÁK

A Rolls-Royce Motor Cars Black Badge darabokat adott hozzá Escapism poggyász 
gyűjteményéhez. Az új táska kollekció célja, hogy kiegészítse a márka ugyanilyen 
fantázianevű modelljeinek sötétebb és élesebb személyiségét, merész, magabiztos és 
megalkuvást nem ismerő életszemléletét.

Az új termékcsalád kiegészíti és 
kiterjeszti a márka 2020-ban 
bevezetett Escapism poggyász 
gyűjteményét azoknak az ügyfe-

leknek, akik kedvelik a kötetlenebb, lazább 
megjelenést. A Black Badge ügyfeleinek 
megnyugtatása érdekében minden darabot 
az alapoktól kezdve terveztek, tükrözve a 
Rolls-Royce merész alteregójának sajátos 
ízlését és személyiségét. Az új készlet 5 da-
rabból áll, amelyeknek funkciójukhoz iga-
zodva a fantázianevei a következőek: “48 
órás hétvége”, “24 órás hétvége”, “Mindent-
bele”, valamint női táska és szervezőmappa. 
Valamennyi darab kézzel készült a legfi-
nomabb bőrből és puha vászonból, vala-

mint egy új anyaggal, amelyet a Cullinan 
Black belső terében először használt egye-
di technikai szövésű anyag ihletett. A vá-
sárlók olyan színek közül választhatnak, 
amelyek merész, szemet gyönyörködtető 
árnyalatokat tartalmaznak a Black Badge 
színpalettából de elérhető visszafogottabb 
tónus is. Minden elem bonyolult fülekkel 
és pántokkal készült - először érhető ez 
el a Rolls-Royce poggyászhoz, amelyet az 
ügyfelek tetszés szerint személyre szab-
hatnak - és egy fémtáblával, amelyen a 
Black Badge ikon látható. A Black Badge 
Escapism poggyászgyűjtemény öt darab-
ból álló készletként vagy külön-külön ren-
delhető a Rolls-Royce kereskedőktől. Az 

öt részes készlet ára 22 ezer angol fonttól 
kezdődik. „A Cullinan, a Wraith és a Dawn 
Black Bagde modelljeink sötétebb, élesebb 
személyiségét, közvetlenül a merész, maga-
biztos emberek generációjának készítettük 
el, akik saját feltételeik szerint élnek. Ahogy 
ügyfeleink a Covid után ismét nekilátnak 
bejárni a világot, az új Black Badge poggyász 
választékunk lehetővé teszi számukra, hogy 
munkájukból és szórakozásukból kalandja-
ikon kiteljesítsék jellegzetes hozzáállásukat 
és identitásukat. És mint a gépkocsik, ezek a 
remek új darabok a Rolls-Royce dizájnjának, 
anyagának és kivitelezésének legjobbjait 
képviselik.” mondta Torsten Müller-Ötvös, 
a Rolls-Royce Motor Cars vezérigazgatója.
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A Black Badge termékcsalád 
kiegészíti és kiterjeszti a márka 

2020-ban bevezetett  
Escapism poggyász  

gyűjteményét azoknak az 
ügyfeleknek,  

akik kedvelik a kötetlenebb,  
lazább megjelenést. 
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PANORÁMA HANGZÁS
A Sonos szeptember 14-én bemutatta a Beam (Gen 2), az 
iparágvezető kompakt, intelligens soundbar új verzióját, 
amely élménnyé varázsolja a tv-zést, a zenehallgatást, 
a játékot és még sok más audió tartalom fogyasztását. 
Az új Beam továbbfejlesztett, még magával ragadóbb 
hangélményt nyújt a korábbiaknál is komolyabb mély-
hangzással és tisztasággal, valamint támogatja a Dolby 
Atmos hangformátumot. A második generációs Beam 
a kompakt soundbarokhoz képest gazdagabb, magával 
ragadóbb hallgatási élményt nyújt változatlan méret és 
még karcsúbb kialakítás mellett. 

A z ősz legjobban várt filmjeihez 
és sorozataihoz igazodva az új 
Beam magasabb szintre emeli 
az otthoni moziélményt. A So-

nos alkalmazásban elérhető több mint 100 
streaming szolgáltatással összhangban a ze-
nekedvelők izgalmas fejlesztésekre számít-
hatnak a hangzás, a dizájn és a csomagolás 
terén, többek között: 3D Audio Dolby Atmos 
hanggal: az élményt nyújtó hangtechnológia 
a cselekmény középpontjába helyezi a hall-
gatót, legyen szó a feje felett szálló repülőgé-
pekről, léptek zajáról egy szobában vagy az őt 
körülvevő zene élvezetéről.
Továbbfejlesztett hangzás, azonos méret: a 
nagyobb átviteli teljesítménynek és az újon-

nan kifejlesztett hangszórótömbnek köszön-
hetően a Beam irányítja és lokalizálja a han-
got a szobában, így valóban élethű élményt 
nyújt. A hangszóró mostantól kompatibilis 
a tévé HDMI eARC-jával is, így kedvenc 
filmjeit és játékait még nagyobb felbontású 
hangminőségben élvezheti az új hangformá-
tumok támogatásával. Karcsúbb kialakítás: a 
frissített, precízen perforált polikarbonát rá-
csnak köszönhetően a hangszóró nagyszerű 
hangzást biztosít, és a Sonos Arc-hoz hason-
lóan belesimul az otthonokba. 
Egyszerű, biztonságosabb beállítás: mindösz-
sze két kábellel és az új NFC eléréssel a beál-
lítás zökkenőmentes, és percek alatt hallgat-
ható a hangszóró. Csak meg kell nyitnunk a 

Sonos alkalmazást, követni néhány utasítást, 
és a telefont a Beamhez érinteni.
Fenntartható hangzás: az új Beam fenntart-
ható csomagolással érkezik, beleértve a pré-
mium minőségű, bevonat nélküli kartonpa-
pírt, a 97%-ban fenntartható papírból készült 
dobozt és az egyszer használatos habsziva-
csot. Mint minden Sonos termék, az új Beam 
is a Sonos Soundboard - a zene, a film és más 
területek vezetőinek - közreműködésével 
készült, hogy a legjobb és leghitelesebb han-
gélményt nyújtsa. A Beam hangzása a Truep-
lay funkcióval is finomhangolható, amely 
érzékeli és hozzáigazítja a hangszóró hangját 
a falakról és bútorokról visszaverődő hang-
hoz, így a legjobb hallgatási élményt nyújtja 
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a szobának és a beállításnak megfelelően.  A 
Beam a tv elé helyezhető vagy egyszerűen a 
falra rögzíthető a soundbar számára gyártott 
Sonos fali tartó segítségével. A Beam vezérel-
hető a Sonos alkalmazással, a meglévő tv táv-
irányítóval, több hangasszisztenssel, Apple 
AirPlay 2-vel vagy zeneszolgáltató alkalma-
zásokkal de önmagában is használható, vagy 
vezeték nélkül bővíthető egy mélynyomóval 
és egy pár hátsó hangszóróval a még magával 
ragadóbb szórakozásért.
A Beam (Gen 2) október 5-től lesz elérhető vi-
lágszerte 449 dollárért (179 990 forintért), az 
előrendelés már most megnyílik a Sonos.com 
oldalon. Az Egyesült Államokban még ebben 
az évben megérkezik kínálatába az Ultra HD 

és Dolby Atmos Music az Amazon Music-on 
keresztül, így a hallgatók a legmagasabb mi-
nőségű streamelt zenét és a magával ragadó 
3D hangzást is élvezhetik. „Gyakran beszé-
lünk arról, hogy a ‚Hollywood otthonunkban’ 
élménye valódi katalizátora üzletünknek, és 
ebben a Beam óriási szerepet játszott, mivel 
kategóriájának egyik legkelendőbb hangsu-
gárzója” – mondta el Patrick Spence, a Sonos 
vezérigazgatója. „Az évek során a nagyszerű 
zenehallgatásról és a házimoziról tanultakat 
felhasználva megtaláltuk a módját annak, 
hogy új funkciókat és jelentősen jobb hang-
zást adjunk a Beamnek, mindezt ugyanabban 
a kompakt méretben, amely rendkívül nép-
szerűnek bizonyult a vásárlók körében.”
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A Mercedes-AMG Petronas 
Formula E fejlesztőcsapata és 

az autógyártó saját 
biciklimárkájának gárdája az 

n + Bikes fogott össze, hogy 
olyan szintű kerékpárt 
hozzanak létre, amely a 

maga nemébem megfelel egy 
felsőkategóriás sportkocsinak.
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FORMULA-1-ES  
KERÉKPÁR

A Mercedes Formula-1-es csapata, évről évre mindent 
bevet annak érdekében, hogy a csapat tökéletesen telje-
sítsen a száguldó cirkusz világában. Mivel a “csillagos” 
csapat hosszú ideje senkit nem enged a világbajnoki 
győzelem közelébe elmondhatjuk remekül kamatoztat-
ják technikai tudásukat. Ebből a tudásból adtak most 
át sokat az n+ Bikes csapatának, hogy megalkossanak 
egy olyan tökéletes kerékpárt, mint a Mercedes-AMG F1 
Team V12 Carbon Edition Road Bike, amelynek a nyer-
gébe még Lewis Hamilton is örömmel pattan bele.

Már formavilágán is látszik, 
hogy nem egy hétköznapi da-
rabról van szó, de a konkrét 
adatokból is érezhető, hogy 

a Mercedes mérnökei tényleg a tudásuk leg-
javát beletették ebbe a projektbe. A mind-
össze száz példányban készülő kerékpár 
mindössze 7,35 kg-ot nyom, köszönhetően 
a rengeteg helyen alkalmazott karbonszálas 
anyagnak. Kiemelkedően sikerült a bicikli 
kézzel készült nyerge is, mely alig nyom töb-
bet egy hagyományos tábla csokinál a maga 
106 grammjával, és ebbe még belefért az Al-
cantara borítás, mint az AMG sportautóktól 
kölcsönzött prémium elem.
A Mercedes-AMG Petronas Formula E fej-
lesztőcsapata  és az autógyártó saját bicik-
limárkájának  gárdája  az n + Bikes fogott 
össze, hogy olyan szintű kerékpárt hozza-
nak létre, amely a maga nemébem megfelel 
egy felsőkategóriás sportkocsinak. A biciklit 
nyomatékvezérelt Bofeili középmotor moz-

gatja, amely a lánckerék mögött van elrejtve. 
250 wattos teljesítményű az elektromotor a 
kerékagyban, a maximális nyomatéka pedig 
85 newtonméter.
Az energiaellátást Panasonic akkucellák 
biztosítják, amelyek az üléscsőben helyez-
kednek el és akár 60 km-re elegendő elekt-
romos támogatást tudnak adni a biciklisnek. 
LED-es visszajelzők jelzik a hátralévő akku-
mulátor-kapacitást, illetve be lehet állítani, 
mikor kapcsoljon be a rásegítés és milyen 
erősségű legyen.  Az akkumulátort 3,5 óra 
alatt lehet teljesen feltölteni.
Az abroncsokat a Forma-1-es autók kere-
keihez hasonlóan itt is a Pirelli szállította, 
melyeken a feliratot direkt a csapat kérésére 
Petronas-zöldre festették, hogy az összhatás 
tökéletes legyen. A kerékpárért egyébként 
akár 12 ezer dollárnak (3,4 millió forintnak) 
megfelelő összeget is elkérhetnek, feltéve, 
ha még nem kapkodták el a bringázni szere-
tő tehetős F1- és Mercedes-rajongók.
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MEGINT DIVATBA JÖHET  
A FLANGÁLÁS?

A koronavírus az utazási szokásokat is megváltoztatta egy időre, hiszen többen vá-
lasztották a magyarországi úticélokat és bizonyára sokan döntöttek úgy, hogy inkább 
körbe néznek a saját városukban. A cél nélküli sétálgatás is hozhat új tapasztalato-
kat és flow-élményt, amennyiben elsajátítjuk ennek a művészetét! Számos építészeti, 
természeti és kulturális kincs található minden városban, csupán el kell sajátítani a 
kószálás, vagyis a flangálás művészetét, ahogy a franciák is tették! 

A flâneur, vagyis a városban cél-
talanul sétáló, kóborló ember, a 
19. századi Franciaország egyik 
fontos szimbóluma. Ebben a 

században, az iparosodás az következtében 
megváltozott az építészet, a város szerke-
zete, kialakultak a nagyvárosok. Ezzel egy-
idejűleg megjelent a modern, városi ember 
is, akinek átformálódott az élettere, az élet-
módja. Ekkor vált népszerűvé a lassú gya-
loglás a város utcáin – a kószálás művészete 
pedig a városok egyik megismerési módjá-

vá vált. A bámészkodás, a ráérős tempóban 
való sétálás, vagyis a flangálás, lehetővé teszi 
a mindennapi élet megfigyelését, és a város 
érdekességeire való rácsodálkozást is. 
A városban való csatangolás művésze-
te elsősorban azzal kezdődik, hogy elég 
időt hagy magának a városlakó ember a 
sétálásra, és olyan szemmel néz körbe a 
megszokott tereken, mintha addig soha 
nem látta volna. Valamint, ráérősen, ko-
mótosan gyalogol, miközben az épüle-
tek tetejét, homlokzatát, és a látókörébe 

akadó minden apró tárgyakat is alaposan 
megfigyel; tulajdonképpen utazó szemmel 
tekint a saját városára és rácsodálkozik a 
város kincseire. 
A National Geographic csatorna a város ked-
velőinek és a tanulni vágyóknak egy különle-
ges négy hetes műsorfolyamot állított össze, 
amely során a tévé képernyői előtt külföldi 
városokat is megismerhetnek a nézők. A vá-
rosokra és az építészetre koncentráló műso-
rok szeptember 23-tól október 15-éig lesznek 
láthatóak a National Geographic csatornán.  
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Ebben a kiemelt időszakban olyan 
új műsorok, epizódok lesznek lát-
hatóak, mint a Városépítők, illetve 
a Top 10 – Az építészet remekmű-
vei. Mindemellett láthatjuk a régi 
kedvenceket is: Megastadionok, 
Elhagyott építmények, Elveszett 
városok nyomában, Mentsük meg 
Velencét!
A Városépítők című műsor epi-
zódjaiban nyomon követhetjük a 
nagyvárosok kihívásait. Nápolyra 
például egy aktív tűzhányó jelent 
veszélyt, a „világ legélhetőbb vá-
rosaként” ismert Melbourne-nek 
a beköltözők nagy száma okoz 
gondot, Tokió és New York pedig 
– sok másik várossal együtt – a 
globális felmelegedés következ-
ményeitől retteg. A gondolatéb-
resztő sorozat a Föld nyolc ikoni-
kus metropoliszának gondjait és 
sikereit, problémáit és megoldá-
sait tárja elénk. A Top 10 – Az épí-
tészet remekművei műsor pedig 
a nagyvárosi építészetet mutatja 
be, leginkább a terekre, parkokra 
és a legkiválóbb, legszebb építé-
szeti megoldásokra fókuszálva. 
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BARANYAY ANDRÁS KIÁLLÍTÁSA  
A MŰCSARNOKBAN

2021. OKTÓBER 6. – DECEMBER 5. 

Az Műcsarnok és a MissionArt 
Galéria közös szervezésében 
nyílik életműkiállítás Baranyay 
András (1938–2016) képzőmű-

vész műveiből. A háromtermes kiállításban 
szerepelnek a művész ikonikus munkái, illet-
ve számos olyan alkotás a hagyatékból, amely 

eddig nem volt ismert a közönség számára. 
Baranyay András az embert kutatta, ugyanak-
kor munkáiban a jellegzetes emberi részeket 
eltakarta, az arcok láthatatlanok, nemcsak a 
modell-beállítások, hanem a képkivágások 
miatt is. Az önarcképein rejtőzködve jelení-
tette meg saját magát. A kiállítás képei között 

szerepelnek rajzok, litográfiák, ofszet nyoma-
tok, fotók és korai olajfestmények, amelyek 
párdarabjait megleljük a grafikák között is. 
A hagyományos képek mellett a kiállításban 
látható Baranyay Jane Morris fotójával ösz-
szemontírozott önarckép-animációs filmje is. 
Kiadásra kerül egy reprezentatív album.
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MARGARET WATKINS: FEKETE FÉNY
2021. OKTÓBER 12. – 2022. JANUÁR 16.

A Magyar Fotóművészek Szö-
vetsége rendezésében évente 
megvalósuló Fotóhónap a ma-
gyar fotókultúra megkerülhe-

tetlen rendezvénysorozata. 

A fesztivál fő kiállításán a korábbi évek-
hez hasonlóan idén is egy fontos fotográ-
fus munkái kerülnek a közönség elé: 
a  Fekete fény  című tárlaton Margaret 
Watkins 120 fényképe lesz látható, ame-

lyek 1914 és 1939 között készültek. A ké-
pek között portrék és tájképek, modern 
csendéletek és utcai jelenetek, reklámok 
és iparművészeti munkák egyaránt talál-
hatók.
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IDŐGÉP – GYŰJTEMÉNYI KIÁLLÍTÁS
2021. szeptember 14-től új Picasso műalkotás látható a Ludwig Múzeum Időgép 
című gyűjteményi válogatásán. Az eredetileg a kiállításon látható 1967-es Muskétás 
helyére egy másik kései Picasso festmény, az 1970-ben festett  Buste d’Homme au 
Chapeau (Kalapos férfi mellképe) került a kölni Ludwig Múzeumból. A Muskétást – 
egy bikaviadalt ábrázoló kerámiatállal együtt – a múzeum német testvérintézménye 
kölcsönözte a Der geteilte Picasso. Der Künstler und sein Bild in der BRD und der 
DDR (A megosztott Picasso. A művész és képe Kelet- és Nyugat-Németországban ) 
című kiállítására, amely 2021. szeptember 25-től 2022. január 30-ig látható.
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A budapesti kiállításon Picas-
so  Muskétás  című festménye 
elsősorban azt reprezentálta, 
hogy miként kapcsolódik Pi-

casso, a huszadik század nagy újítójának 
művészete festő elődeinek (Rembrandt, 
Velazquez, El Greco) munkásságához. A 
kölni múzeum kiállítása ezzel szemben 
azt vizsgálja, hogy a második világhábo-
rú után a keleti, illetve nyugati közönség 
hogyan ítélte meg művészetét, az eltérő 
társadalmi-politikai közegben hogyan 
értelmezték személyét és életművét. Míg 
a budapesti kiállítás művészettörténeti 
összefüggéseket keres Picasso és példa-
képei, majd későbbi követői és kritikusai 
között, addig a kölni tárlat arra fókuszál, 
hogy a második világháború utáni meg-
osztott világban a művész mit szimboli-
zált Kelet és Nyugat számára.
A csereként Budapestre érkező  Buste 
d’homme au chapeau  (Kalapos férfi mell-
képe) című 1970-es művet a Ludwig há-
zaspár adta letétbe, majd adományozta a 
kölni múzeumnak, csakúgy, mint a Buda-
pesten található három festményt és ke-
rámiatál-sorozatot. Irene és Peter Ludwig 
gyűjtőszenvedélyének és adományának 
köszönhetően a kölni Museum Ludwig a 
harmadik legnagyobb Picasso kollekció-
val rendelkezik Párizs és Barcelona után, 
így gazdag gyűjteményükből sikerült egy 
olyan darabot választani, amely átmene-
tileg helyettesíteni tudja az 1967-es Mus-
kétást. 
A könnyed ecsetvonásokkal, élénk színek-
kel megfestett kalapos férfiportrét a szak-
irodalomban szokás Picasso szimbolikus 
önarcképének is tekinteni, aki idős korá-
ban előszeretettel bújt muskétások, pika-
dorok és egyéb férfias karakterek bőrébe.
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BESZÉLGETÉS SCHANKO KRISZTINA  
INTERIOR DESIGNERREL

Ó, AZOK A HATVANAS ÉVEK!
Schanko Krisztina közel két évtizede foglalkozik interior design-nal. A Retroom ga-
léria tulajdonosának már gyerekkorában megmutatkozik a művészetek iránti fogé-
konysága, mégis jó nagy vargabetűt ír le, mire elérkezik ehhez a hivatáshoz. Az olasz 
designerek és a vintage nagy hatással vannak rá, de nem csak a kor, hanem a korszak 
szerelmese is, ami az életútjának bemutatása mellett jól tetten érhető lesz a mostani 
beszélgetésben.

ÍRTA: BARNA ANDRÁS     
KÉPEK: CINTHYA  DICTATOR

Az antikvitások „sugárútján”, a 
Falk Miksa utcában található a 
Retroom galéria. Tulajdonosa 
szerint „aki itt nem talál rá arra, 

amit keres, az sehol máshol nem fogja meg-
találni a városban”. A Retroom kicsit kilóg az 
utcában régiségeket 
áruló üzletek közül, 
mert a stílusa eltér 
a többitől, jól beha-
tárolható és színes 
– mondja Krisztina. 
Noha az eladótér 
szűkös, mégsem 
sem érzi magát az 
ember káoszban, 
ugyanis minden 
egyes szeglete egye-
di atmoszférát sugá-
roz. A sarkok önálló 
enteriőrrel bírnak 
és bár a bútorok cse-
rélődnek, vendéglátóm a többségével jól érez-
hető szimbiózisban van, hiszen alig van közöt-
tük olyan, amelyikhez ne fűződne valamilyen 
történet vagy anekdota, aminek okán Krisz-
tinával könnyen egy speciális múltidézés ré-
szeseivé válunk.  Egy rövid beszélgetés erejéig 
én is részt vettem egy ilyen időutazáson, ahol 
viszont nemcsak bútorok és a lakberendezés 
művészete került a fókuszba, hanem ő is.

Lassan húsz éve foglalkozol interior de-
sign-nal. Aki egy ilyen pálya felé mozdul 
el, az nemcsak fogékony a művészetekre, 
hanem valamilyen tehetséggel is bír, arról 
nem beszélve, hogy egészen biztosan van-
nak külső inspirációi is. Neked voltak?
A családi közeg egészen biztosan meghatá-
rozó volt, bár két ellentétes vonalról beszé-
lünk, hiszen édesapám gépészmérnök volt, 
aki reál beállítottsága ellenére gyönyörűen 

írt és rajzolt. Édes-
anyám fotóművész 
volt, akinek saját 
műterme és kiállí-
tásai voltak.  Tehe-
téségének köszön-
hetően fantasztikus 
térlátással és szé-
pérzékkel bírt, így 
talán mondanom 
sem kell, hogy az 
otthonunk enteriőr-
jét is ő alakította ki. 
Sokszor járt aukci-
ókra és vásárolt lak-
berendezési tárgya-

kat, ahova én is sokszor elkísértem. Tehát 
egyfajta látens indíttatás már gyerekkorom-
ban is ott volt.

Ezekután akár kézenfekvő is lehetett vol-
na, hogy te is ezt az irányt válaszd.
Alapvetően két dolog érdekelt nagyon. Az 
egyik a rajzolás, a másik pedig a színészet, 
mert valahol egy exhibicionista alkat va-

gyok. Tulajdonképpen diákéveim alatt mind 
a két területtel foglalkoztam, nagyon sokat 
rajzoltam és rengeteg színpadi dologban is 
benne voltam. Összességében mind a két 
dolog az önkifejezés egy-egy módja, ami 
jól jellemez engem. Az iskola után mégsem 
ezek felé nyitottam, hanem az édesapám 
jóvoltából kikerültem Németországba. A 
szüleim nagyon „nyelvpártiak” voltak és bár 
egész fiatal korom óta tanultam a németet, 
azt akarták, hogy ezt tökéletesen elsajátít-
sam, aminek köszönhetően ma akcentus 
nélkül beszélem ezt a nyelvet. 

És kint mivel foglalkoztál?
A véletlenek egybeesésének köszönhetően, 
no meg tizennégy év ritmikus sportgim-
nasztikájának, úszásának és lovaglásának, 
egyszer egy társaságban megkérdezték tő-
lem, kipróbálnám-e magamat manöken-
ként. Igent mondtam. Öt évig voltam a kifu-
tón és tulajdonképpen ez volt az első olyan 
élethelyzet, amikor nemcsak a divathoz, ha-
nem a nagy márkákon keresztül a dizájnhoz 
is közel kerültem.

Ez egy ígéretes karrier kezdete is lehetett 
volna, miért nem folytattad?
Prózai oka volt: honvágyam volt és hiányoz-
tak a szüleim is. Mi klasszikus, nagypolgári 
családi életet éltünk és élünk a mai napig 
is, sok testvérrel, unokatestvérrel. Nálunk 
még most is összegyűlik a család a vasárnapi 
ebédhez, ami kint nagyon hiányzott. Szóval 
felültem a repülőre és hazajöttem. Lezárult 

„Tanulom az olasz nyelvet is, ami 
a német és angol nyelv használata 

mellet egy igazi felüdülés és mostani 
munkámban is nagyon hasznos. 

Itáliában találtam meg azt az életérzést 
és stílust, ami most a legközelebb áll 

hozzám, és akkor még nem beszéltem a 
divatról, a kávéjukról és a proseccoról. 
Az én galériám is egy kis ’60 ’70’ évek 

Olaszországa”
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életem egy korszaka, amire visszaemlékezve 
azt szoktam mondani: én már kétszer éltem, 
egyszer ott, egyszer meg itthon.

Idehaza mivel kezdtél el foglalkozni?
Először egy német cég hazai leányvállalatánál 
helyezkedtem el promóciós területen, ahol 
sok minden más mellett például formaruhá-
kat terveztünk. Később ez a cég megszűnt és 
akkor egy átmeneti időszak következett, szá-

mos mellékvágánnyal. Ezután kezdtem el fog-
lalkozni a lakberendezéssel, mert sokszor azt 
láttam, hogy az emberek, amikor vesznek egy 
bútort vagy egy lakberendezési tárgyat, akkor 
azt már nem tudják, hogyan, hova helyezzék el 
az otthonunkban. Olyannyira beleástam ma-
gam a dologba, hogy minden ehhez szükséges 
szakértői iskolát elvégeztem. Másfél évtizedig 
csak lakberendeztem, de egyre inkább szüksé-
gét éreztem, hogy egy saját bemutatótermem 

is legyen, mert sokszor nem találtam meg 
azokat a bútorokat, amiket én egy-egy felké-
rés alapján arra az adott helyre elképzeltem. 
Tehát kellett egy saját bázis, amiből, ha kell, 
válogatni tudok. Az évek múltával azonban 
egy kicsit átfordult a tevékenységem, mert ma 
már nagyobb hangsúlyt kapnak a bútorok az 
életemben, mint a lakberendezés. A galériám 
lényege az, hogy a kínálat mellett megmutas-
sam, hogy bizonyos tárgyak hogy viselkednek 
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enteriőrben vagy modern környezetben, mo-
dern bútorokkal együtt.

Hogy építettél piacot?
Organikusan épült fel a dolog és ajánlások 
útján. Persze a projektjeimhez mindig csa-
patot is építettem, hiszen egy enteriőr kiala-
kítása egy összetett feladat, amiben vannak 
olyan műszaki kérdések és megoldások, 
amikhez én nem értek.

Milyen volt akkor a piac, amikor elindul-
tál és milyen ma? Volt egyáltalán igény 
lakberendezőre?
Az elején nagyon nehezen indult be ez a 
dolog, hiszen erre a munkára kicsit min-
dig úgy tekintettek, mint az ingatlanos 
jutalékára, ami egyfajta járulékos költség. 
A pályám kezdetének talán legemlékeze-
tesebb momentuma az volt, amikor egy 
régi, lepukkant, szocreál irodaépületet 

alakítottam át. A munka két évig tartott, 
majd a tulajdonos lakását is berendeztem. 
Ezek a dolgok olyan jól sikerültek, hogy 
magukkal hozták a későbbi megrendelése-
ket és ezzel tulajdonképpen valahol be is 
indították a karrieremet.

Hogy áll össze a fejedben egy kép az adott 
tér dizájnjáról? Miből merítesz, hogy ins-
pirálódsz?
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A kérdésre több válasz is adható, ugyanak-
kor a végszót mindig a megrendelő mondja 
ki. Mert valljuk be, én hiába akarnék feketét, 
ha a megrendelő lilában képzeli el az éle-
tét. Szóval nálam egy ilyen projekt mindig 
egy nagy, olykor többfordulós beszélgetés-
nél kezdődik, amiben meg kell ismernem 
az illetőt és az ő adott életszakaszát. Nős, 
elvált? Gyereke van vagy tervez gyereket, 
nagycsaládos, kiscsaládos? Vendégségbe jár, 
introvertált, extrovertált? Ő főz vagy a fele-
sége főz, barátainak stb. Ez utóbbi például 
nagyon fontos a nappali vagy az étkező ösz-
szefüggésében, a bútorok elrendezésében. 
Hogyha valaki nagy társasági életet él, akkor 
neki alapból kell egy tizenkét fős étkezőasz-
tal, ahhoz pedig tér kell, de ebben a térben 
akkor is jól kell majd éreznie magát, ami-
kor mondjuk ketten vannak. Tehát ilyenkor 
kompromisszumot kell kötni és olyan meg-
oldást találni, amiben az asztal nem viszi el 
az egész nappali hangulatát. A konkrét pél-
dán túl azt gondolom, hogy ebben a szakmá-
ban ugyanúgy, mint az élet nagyon sok terü-
letén, fontos a referencia és a hitelesség. Én 
vallom, hogy a hitelességhez el kell érni egy 
bizonyos életkort is, hiszen ez hozza meg a 
tapasztaltot. Abban is százszázalékig biztos 
vagyok, hogy aki beenged az intim szférá-
jába, rám bízza mondjuk a 300-500 milliós 
házát, lakását az megnézi, hogy ki vagyok. 
És ezzel persze a sornak nincsen vége, ösz-
szességében ez az egész a szakma a szépsége 
mellett egy nagy pszichológia is.

A munkáidban megjelenik a saját stílu-
sod? 
Csak akkor, ha a megrendelő azt mondja: 
„Kriszta én olyan enteriőrt szeretnék, ami-
lyen te vagy” - más esetben soha. Az üzletem-
nek van egy stílusa, de a lakberendezésben 
nem képviselek semmilyen stílust, hiszen 
minden megrendelés más és más. Például 
a Villa-Vitae, ami egy provence-i enteriőr, 
több ezer négyzetméteren koptatott falak-
kal, koptatott fehér provence-i bútorokkal, 
levendulamezőkkel és festményekkel, tür-
kizkék zsalugáterekkel, az a legtávolabb van 
az általam preferált vintage stílustól. De em-
líthettem volna a húszas években virágkorát 
élő art decot is, a maga fekete lakkbútoraival 
és szigorúan ezüst-króm fogantyúival, ami-
hez szintén nem lehetne a saját stílusomat 
párosítani.

A galériádban lévő bútorokat honnan 
szerzed be?
Olaszországból. Ha lehet mondani, akkor a 
bútorokat tekintve mindenképpen „olasz 
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mániás vagyok”. Számomra az általuk kép-
viselt motívumok az irányadóak, ugyanis 
ezek a bútorok hallatlanul eredtiek – sze-
rintem mindenki más csak másolja őket - és 
pontosan tükrözik a ’40-es, ’50-es, ’60-as 
évek itáliai gazdagságát. Úgy látom – teszem 
hozzá sajnos -, a hetvenes évek sikeres olasz 
vállalkozói, akik nagy vagyonokat halmoz-
tak fel, azok gyerekei szépen lassan felélik 
az örökségüket. A villák kiürülnek a bútor-
zataik pedig elkezdenek önálló életet élni, 
aminek a végén nem történik velük más, 
minthogy várják a jobb sorsukat egy olyan 
galéria kirakatában, mint például az enyém 
is. Szóval én Olaszországból hozom ezeket a 
bútorokat, amik utána teljes restauráláson 
mennek keresztül, de olykor kerül beléjük 
egy kis „csavar”, ami vagy megváltoztatja 
egy kicsit a funkcionalitásukat, vagy pedig 
színében, anyagában változnak meg, ami 
által még jobban beilleszthetőek majd egy 
modern lakás miliőjébe.
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Volt egyébként a pályafutásod alatt olyan, 
amikor különleges kéréssel kerestek meg?
Előfordult, amikor egy titokszoba enteriőr-
jét kellett kialakítanom, de volt olyan sze-
cessziós lakás, amibe koloniál bútorokat 
akart mindenáron a megrendelő. Ez utóbbit 
nem is vállaltam el, mert annyira stíluside-
gen volt számomra a kérés, hogy nem tud-
tam vele azonosulni.

A pandémia mindenkit alaposan visszave-
tett, téged mennyire?
Nyilván a covid alatt nem jöttek vásárlók, 
mert nem jöhettek, függetlenül attól, hogy 
Magyarországon is van egy olyan réteg, akik 
nagyon igényesek és fogékonyak erre a stí-
lusra. Akik viszont azóta is nagyon hiányoz-
nak erről a piacról azok a külföldi vásárlók: 
amerikaiak, franciák, németek. Korábban 
nagyon sok bútort vettek és vittek Ameriká-
ba, mert ott aztán tényleg nincs ilyen felho-
zatal vagy pedig sokkal drágább, és ilyenkor 
még az sem probléma, hogyha két hónapot 
hajózik valami. Tehát ezek a vásárlók na-
gyon hiányoznak kereskedelmi szempont-
ból, de ahogy említettem, a magyaroknak is 
van egy bizonyos rétege, aki szeret ide bejár-
ni. Ez ugyanis egy kultikus utca.

Merrefelé tart a jövőképed?
A prioritások tekintetében a jövőmben a 
leghangsúlyosabb tevékenységem a galéria 
lesz, nagyon szeretek ezzel, és ezen keresz-
tül az emberekkel foglalkozni, beszélgetni. 
Ha azt kérdezted volna, hogy mi lenne a jö-
vőképem legnagyobb idealizált vágya, arra 
becsukott szemmel azt mondanám: vissza-
menni és élni a hatvanas évek Olaszországá-
ban, ahol és akkor az sem lenne baj, ha az idő 
megállna egy kicsit.
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A JÖVŐ  
AUTÓSZALONJA

Az autóipar meghatározó rendezvénye volt a kété-
vente megrendezett Frankfurti Autószalon, amely 
azonban az elmúlt években elsősorban a visszaeső 
nézőszám és a gyártók visszalépése miatt elvesztette 
funkcióját. Nem maradhatott azonban Németország 
autókiállítás nélkül. Több város is nevezett a rende-
zői feladatra az utolsó körben Berlint és Hamburgot 
megelőzve végül München nyerte el a rendezés jogát. 
Magazinunk csapata a helyszínen nézte meg miben 
változott meg az IAA.

A Frankfurti Autószalonokhoz meg-
szokott trendekhez képest sokkal 
szerényebb volt az autógyárak lét-
száma Münchenben. Ott voltak 

ugyan a nagy német (BMW, Mercedes-Benz, 
Volkswagen csoport) gyártók, de melletük 
csupán a Ford, a Hyundai, a Polestar, a Re-
nault és a kínai Great Wall volt jelen személya-
utós fronton. A Nagy Falról elnevezett márka 
ráadásul rögtön két márkával érkezett. Az 
Ora vagy O2 elsősorban a fiatalokat célozza, 
a Wey pedig prémiumnak számít. Az O2 Cat 
már egyenesen kész terméknek tűnik, tisztán 
elektromos hajtással próbálják meglovagolni 
azt a hullámot, amely egyre inkább az alter-
natív hajtások felé fordítja Európát. A Wey 
Coffée 01 és Coffée 02  SUV modellje viszont 
csak plug-in hibridként lesznek kaphatók. En-
nek ellenére nem volt hiány újdonságokból, 
sőt olyan modellekből sem, amelyek a gyártók 
szándéka szerint akár az áttörést is meghoz-
hatják az elektromos mobilitásban. Ezekből a 
következő oldalakon csemegézhetnek.
A városban közlekedésnek nem feltétlenül a 
zsúfoltságról, parkolóhely-keresésről, vagy 
a buszon, villamoson mások leheletében, 
testszagában aszalódásról kellene szólnia. 
Abban még a városlakók nagy része is egyet-
ért, hogy a tömegközlekedés legfeljebb szük-
séges rossz, és mindenki sokkal szívesebben 
utazik, vagy utazna olyan eszközzel, ami 

tiszta, kényelmes, higiénikus, és nem kell 
megosztani másokkal. Erre lehet megoldás 
a városi használatra fejlesztett, apró, cse-
kély helyigényű, takarékos 2-5 személyes 
elektromos kisautó. A müncheni Mobilitás 
kiállításon erre is látunk több megoldást.
A jövő mobilitása jegyében az autonóm ve-
zetésről sem feledkeztek meg a München-
ben kiállítók. Az önvezető autó ugyan csak 
középtávon lehet a mindennapok része, de 
a valóban önállóan beparkoló kocsit már a 
közeljövőben ígérik. A bemutatott modellek 
jól érzékeltetik, hogy a sebesség már egyre 
kevesebb vásárlónak központi kérdés. Az 
autózók többségének a kényelem és a digita-
lizáció is fontosabb. A Ford például fedélzeti 
meditációs programmal, valamint az autó-
ban ülők légzéséhez és szívveréséhez igazo-
dó ülésmasszázzsal reagál erre.
Az európaiak mobilitáshoz fűződő viszonyá-
nak alapvető változását mutatja, hogy a világ 
legnagyobb jármű kiállításán több kerék-
párgyártó vett részt, mint autógyártó. A 70 
kiállítónak tulajdonképpen nincs szüksége 
a müncheni marketingre. Legyen szó akár 
hagyományos, akár e-bicikliről, maximális 
gyártási kapacitás ellenére már csak 2023-
ra tudnak felvenni új megrendeléseket a 
kereskedőktől, így nem meglepő, hogy ezek-
nek a kétkerekűeknek az ára lassan eléri 
akár egy autó árát is. 

München a világ legnagyobb 
járműkiállításának házigazdája vált. 

A gyártók standjain szinte 
minden a klímavédelmemről és az 

e-modellekről szól. 
A környezetvédelem jegyében 

az IAA 1897 óta tartó történetében 
először jóval több 

a kerékpár volt, mint autó.
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„SECONDARY FIRST”
A BMW i Vision Circular tanulmányautóval a BMW Group a 2040-re előirányzott 
kompakt BMW modellcsaládot vetíti előre, amelynek középpontjában a fenntartha-
tóság és a luxus áll. A négyüléses, teljes egészében elektromos meghajtással szerelt 
jármű bőséges utasteret kínál, mintegy négy méter hosszú alapterületen. 

A jövőbe mutató tanulmányau-
tót a mérnökök a BMW Group 
minden részletre kiterjedő 
gazdasági körforgásának alap-

elvei szerint tervezték meg, méltóképpen 
szimbolizálva a müncheni központú válla-
latcsoport azon ambiciózus terveit, amely 
mentén a prémium minőségű személyes 
mobilitás terén a világ leginkább fenntart-
ható autógyártó vállalatává kíván válni.
A klímasemlegességre való törekvése 
részeként a BMW Group elsődleges cél-
ja, hogy az egy új autójára vetített káro-
sanyag-kibocsátás mértékét a jármű teljes 
életciklusát tekintve jelentős mértékben 
csökkentse. Az elektromos mobilitásra 
összpontosító modellpaletta-fejlesztési 
intézkedései és a megújuló erőforrásokat 
előtérbe helyező sorozatgyártási folya-
matai mellett a vállalatcsoport különösen 
nagy hangsúlyt fektet a gazdasági körfor-
gás alapelveire és a másodlagos anyagok 
széleskörű alkalmazására. Ezek az anya-
gok – így például a másodlagos alumínium 
és a másodlagos acél is – a hulladékanya-
gok újrahasznosításával nyerhetők ki és 
tehetők újrafelhasználhatóvá. A másod-

lagos anyagok előállításának folyamata 
sokkal kevésbé káros a környezetre és 
sokkal kevesebb emisszióval jár, mint az 
elsődleges anyagok kitermelése és előállí-
tása. Ez jelentős javulást hozhat az egy új 
autóra vetített ökológiai lábnyom megha-
tározó csökkentésében, különös tekintet-
tel a beszállítói hálózat működtetésére. 
Jelenleg a BMW Group új autói átlagosan 
mintegy 30 százalékban készülnek újra-
hasznosított és a gazdasági körforgásba 
visszaforgatott anyagok felhasználásával. 
A vállalatcsoport „Secondary First” meg-
közelítésének célja, hogy ezt az arányt fo-
kozatosan 50 százalékra emelje.
A BMW i Vision Circular tanulmányautó 
letisztult frontrésze egyértelműen a kör 
alakú formatervezés stílusjegyeit sugallja. 
A „RE:THINK” és „RE:USE” alapelveknek 
megfelelően az alkatrészek számát a lehe-
tő legkevesebbre csökkentették a készí-
tők. A vese alakú hűtőrácsot a krómozott 
lamellák helyett digitális felületként ér-
telmezték újra. A vesefelületek a frontrész 
teljes szélességében kiterjednek, az első 
fényszórókat és a hűtőrácsot hamisítatlan 
BMW-stílusjegyként, összetéveszthetet-

len „duplaikonként” egyesítve. A vesefe-
lületek ugyanakkor grafikus felületként 
kaptak szerepet. A digitális formatervezés 
a jövőben feleslegessé teheti a fényszórók 
és a lökhárítók geometriai variációit, ami 
nagymértékben hozzájárulhat a felhasz-
nált anyagok és szerszámok mennyiségé-
nek csökkentéséhez.
Odabent a BMW i Vision Circular tanul-
mányautó luxuskörnyezetet teremt, olyan 
anyagokat és gyártási folyamatokat alkal-
mazva, amelyek a környezettudatosságot 
és a felelős erőforrás-felhasználást élte-
tik. A BMW i Vision Circular tanulmá-
nyautó utastere büszkén helyezi előtérbe, 
hogy a gazdasági körforgás és a céltudatos 
anyagválasztás jegyében mi minden vá-
lik lehetségessé a jövőben – és mindezek 
eredményeként milyen érdekes formai 
megoldások születnek. Ez nem csupán a 
megfelelően egységes alapanyagok szél-
eskörű, intelligens felhasználását jelenti, 
hanem olyan új, jövőbe mutató, ragasztást 
mellőző illesztési technikákat is, amelyek 
a későbbi szétszerelést, elbontást és újra-
hasznosítást lehetővé téve teszik nélkülöz-
hetővé a ragasztást.
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A BMW tanulmánymodellt az összes anyaghasználati és 
formatervezési innováció ellenére is úgy alakították ki a 

mérnökök, hogy felhasználási ciklusa végéhez érkezve a koncepció 
mobil energiatároló eszközként, a lakossági energia-hálózatba 

csatlakoztatva folytathassa működését.
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ELEKTROMOS NÉPAUTÓ
A Volkswagen ismét felgyorsítja az elektromobilitásra való átállást az Accelerate straté-
gia révén, a fenntartható mobilitást még több ember számára téve elérhetővé az ID. család 
kisautó szegmensbe tartozó modelljének bevezetésével már 2025-ben, az eredetileg ter-
vezettnél két évvel hamarabb. A modell ára körülbelül 20 ezer euró lesz Németországban.

A városi környezetbe szánt, telje-
sen elektromos kisautó jövőké-
pe az emberekre és a közösségi 
tapasztalatokra épül. A koncep-

ciójármű a fenntarthatóságot és a digitali-
zációt a rendkívül rugalmas felhasználha-
tósággal kombinálja: az ID. Life például akár 
minimozivá vagy játékközponttá is válhat, 
de alkalmas egyszerűen csak a szabadban 
történő pihenésre is.
„Az ID. Life a következő generációs, teljesen 
elektromos városi mobilitás jövőképe. A kon-
cepciójármű egy, a kisautók szegmensébe 
szánt ID. modellt vetít előre, amely 2025-ben 
jelenik meg Németországban, 20 ezer euró 
körüli áron. Ezáltal még több ember számá-
ra tesszük elérhetővé az elektromobilitást” 
- nyilatkozta Ralf Brandstätter, a Volkswagen 
márka vezérigazgatója. „Az ID. Life megalko-
tása során a fiatalabb ügyfelek szükségleteit 
tartottuk következetesen szem előtt. Hiszünk 
abban, hogy a jármű a jövőben az életmód és a 
személyiség kifejezőeszköze lesz, még inkább, 
mint ma. A jövő ügyfelei nem egyszerűen csak 
el akarnak majd jutni A-ból B-be, hanem sok-

kal fontosabbak lesznek számukra a jármű 
által kínált élmények. Az ID. Life a mi vála-
szunk erre.” A kocsi formaterve lenyűgöző-
en tiszta, egyszerű és minőségi. Nincsenek 
díszítő elemek, sem kiegészítő alkatrészek, 
és a felhasznált anyagfajták mennyisége is 
csökkent. A karosszéria, az üvegfelületek és 
a tető közötti, vízszintes elválasztás is hoz-
zájárul a jármű purista megjelenéséhez. Az 
egyedi és eltávolítható, légkamrás textilből 
készült tető olyan érzést kölcsönöz az ID. 
Lifeban ülve, mintha a szabad ég alatt len-
nénk, ráadásul a jármű könnyebb is általa.
Elektromos motor hajtja az első kerekeket. 
Az autó alapját a Volkswagen modulrend-
szerű elektromos hajtáskoncepciójának 
(MEB) kisebb verziója adja, amelyet kifeje-
zetten a kisautók szegmenséhez terveztek. 
Ez az első alkalom, hogy egy MEB platform-
ra épülő jármű elsőkerék-meghajtású. 172 
kW-os (234 LE-s) elektromos motorjával az 
újdonság 6,9 s alatt gyorsul 0-100 km/h se-
bességre, és 57 kWh-s, nagyfeszültségű ak-
kumulátora 400 km körüli hatótávolságot 
biztosít számára (WLTP szabvány szerint).

„Az ID. Life ismét bizonyítja, mennyire kivé-
telesen rugalmas is a MEB. A platformra bár-
milyen típusú jármű építhető, a kisautóktól 
a furgonokig” - mondta Thomas Ulbirch, a 
Volkswagen márka fejlesztési igazgatótaná-
csának tagja. „Ez a legjobban méretezhető 
elektromos architektúra az iparban. Még épp 
csak elkezdtük kiaknázni a MEB-ben rejlő le-
hetőségeket. A teljesítmény, a töltési kapacitás 
és a hatótávolság mind javulni fognak minden 
egyes új modellel és szoftverfrissítéssel.”
Az ID. Life fenntartható karakterét különö-
sen a felhasznált anyagok és festékborítások 
tükrözik. A karosszéria átlátszó fedőlakk-
jában faforgácsot használunk természetes 
színezékként, bioalapú keményítővel kever-
ve. A tetőn, illetve elöl használt, légkamrás 
textil 100%-ban újrahasznosított PET-pa-
lackokból készül. A belső térben a műszer-
falon és a hátsó ülések területén fát, míg az 
ülések felületéhez és az ajtók díszítéséhez 
ArtVelours Ecót használtunk. A bio olaj, a 
természetes gumi és a rizsháncs csak né-
hány azok közül az anyagok közül, amelyek-
ből a kerékgumijai készülnek.
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 A külső és belső tükröket is 
kamerák és kijelző helyettesítik. 

Az alapvető vezetéstámogató 
funkciókat a hatszögletű, nyitott 
tetejű kormánykeréken található 
érintőképernyőn keresztül lehet 

vezérelni, az operációs rendszerbe 
pedig integrálni lehet egy 

okostelefont.
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A KÖZÚTI MAGÁNREPÜLŐGÉP 
Az első osztályon való repüléshez hasonlóan az 5,35 m hosszú Grandsphere szedán a leg-
nagyobb kényelemben tett privát utazás nyújtotta luxust az átfogó fedélzeti élménykíná-
lattal egyesíti. A 4. szintű automatizált vezetés a szabadság új dimenzióit teszi lehetővé: 
ebben az üzemmódban a belső tér tágas élményszférává változik kormánykerék, pedálok 
vagy kijelzők nélkül. Az első ülések pedig első osztályú lounge teret formáznak, maximá-
lis hellyel, szabadabb kilátással és a holisztikus digitális ökoszisztéma minden funkciójá-
hoz való hozzáféréssel, amelybe az Audi Grandsphere beépült.

Az Audi Grandsphere - a négy 
gyűrűvel fémjelzett márka há-
rom „szféra” (sphere) szériá-
jú koncepciójárműve közül a 

másodikként - különleges helyet foglal el a 
palettán. Ennek oka az, hogy a benne rejlő 
technológiák és tervezési jellemzők néhány 
éven belül újra meg fognak jelenni a jövő-
beni Audi szériáknál. Az Audi Grandsphere 
koncepciója illusztrálja a márka azon állítá-
sát, miszerint a jármű a gépjárműipar élvo-

nalában meghatározóvá válik a technológiai 
átalakítás és a teljesen új, holisztikus mobi-
litási kínálat tekintetében.
Az elektromos hajtású roadster Audi 
Skysphere Concept 2021 augusztusában 
debütált - ez egy automatizált vezetésű 
GT látványos vízióját jelentette, amely 
változó tengelytávú, önvezető sportautó-
vá alakul át. Ezt a két koncepciójárművet 
- valamint az Audi Urbansphere modellt, 
amely a trió harmadik tagjaként jelenik 

meg 2022-ben - összeköti azok általános 
koncepciója, amely abból adódik, hogy ké-
pesek a 4. szintű automatizált vezetésre. A 
4. szint: a hagyományos vezető-orientált 
vezetőtér és az utasülések belső terét vál-
toztatja át tágas lounge-szerű térré, amint 
a kormánykerék és a pedálok helyigénye 
csökken. Ugyanakkor a szabadság ér-
zésének új szintjeit nyitja meg minden 
utas számára. Ennek oka az, hogy az Audi 
Grandsphere nemcsak a vezetőt mentesíti 
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a vezetési feladatoktól, amikor csak lehet-
séges, de ugyanakkor számos lehetőséget 
kínál a fedélzeten tartózkodó személyek 
számára is, hogy ezt a szabadságot egyéni-
leg változó élményekkel köthessék össze: 
kommunikáció vagy pihenés, munka vagy 
visszavonulás kívánság szerint a privát 
szféránkba. Az Audi Grandsphere Con-
cept átalakulást kínál a szigorúan vett sze-
mélygépkocsiból az „élmény eszközévé”. 
Az Audi saját szolgáltatásainak és a digi-

tális szolgáltatások integrálási képessé-
gének köszönhetően a lehetőségek szinte 
végtelenek. Ezek felhasználhatók az aktu-
ális utazással kapcsolatos különféle szol-
gáltatásokhoz - például látványos, festői 
útvonal tervezése, valamint étterem- vagy 
szálloda-opciók elérése. A jármű gondos-
kodik az olyan mindennapi feladatokról 
is, amelyek túlmutatnak magán az utazá-
son. Például az autonóm Audi Grandsphe-
re Concept utasait az aktuális célállomás-

sal kapcsolatos információval veszi fel, és 
önállóan kezeli a parkolást és a töltést. 
Az Audi Grandsphere Concept illusztrálja 
a márka azon állítását, amely szerint meg-
határozza a jövő progresszív luxusát: az 
Audi vonatkozásában ez magába foglalja a 
digitalizáció által nyújtott új, magas szintű 
élményeket, valamint a fenntarthatóság ho-
lisztikus megközelítését a szén-dioxid-sem-
legesség elérésének céljával a közeljövőben 
a teljes értéklánc mentén.
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Egy további lépésben  
az Audi a jövőben rendelkezésre 

álló személyre szabott és exkluzív 
lehetőségeket is kínál – ezek lehetnek 
koncertek, kulturális események vagy 
akár sportesemények, amelyekre az 

ügyfeleket meghívják.



A JÖVŐ VERSENYAUTÓJA
A Porsche Mission R koncepciója modern technológiák és fenntartható anyagok kombi-
nációjával a jövő versenyautójaként száll harcba.  A modern formatervű, alacsony építé-
sű, teljesen elektromos versenyautó a zuffenhauseni gyártó sportautóitól merít ihletet, 
lábnyomát pedig természetesen forrásból származó műanyagokkal csökkenti.  A Porsche 
Mission R két új fejlesztésű elektromotorja az úgynevezett időmérő üzemmódban akár 
1088 lóerő leadására is képes. A körülbelül 80 kWh-s akkumulátor és az innovatív reku-
perációs rendszer teljesítményvesztés nélküli sprintversenyeket tesz lehetővé.

A Porsche azok márkája, akik 
megvalósítják álmaikat. Ez pe-
dig a motorsportok világára is 
igaz. Innovatív erőnket kihasz-

náljuk a versenypályákon is, és bátran szál-
lunk harcba új területeken, sportos teljesít-
ménnyel lenyűgözve az ügyfeleket,” mondta 
Oliver Blume, a Porsche AG vezetőségének 
elnöke. „Amellett, hogy a Formula E Világ-
bajnokságban is rajthoz állunk, most újabb 
nagy lépést teszünk az elektromobilitás felé. 
Ez a koncepció az ügyfélversenyzés teljesen 
elektromos vízióját tárja elénk. A Mission 
R megtestesíti mindazt, amiben a Porsche 
erős: a kivételes menetteljesítményt, a lát-
ványos formatervet és a fenntarthatóságot.”
Az időmérő módban közel 1100 lóerős, ösz-
szkerékhajtású versenyautó álló helyzetből 
csupán 2,5 másodperc alatt éri el a 100 km/
h-s sebességet. A végsebessége 300 km/h 
feletti. Versenypályán az elektromos modell 

ugyanolyan köridőre képes, mint a jelenlegi 
Porsche 911 GT3 Cup. Az új tervezésű elekt-
romotoroknak és akkumulátorcelláknak 
köszönhetően – amelyek innovatív közvet-
len olajhűtéssel rendelkeznek – a Porsche 
Mission R tanulmány verseny üzemmódban 
állandó 680 lóerős teljesítményre képes. 
Vagyis az akkumulátorok túlmelegedése 
miatti teljesítménycsökkenés a technológia 
továbbfejlődésével megszűnt. Az első ten-
gelyt egy akár 435 lóerős elektromotor hajt-
ja, a hátsó tengelyre pedig akár 653 lóerő is 
érkezhet. A fejlett 900 V-os technológia és 
a Porsche Turbo Charging révén mindösz-
sze jó 15 perces szünetre van szükség ahhoz, 
hogy az akkumulátor 5 százalékról 80 száza-
lékra feltöltődjön. A töltés akár 340 kW-tal 
is történhet.
Az innovatív, akkumulátoros elektromos 
hajtás mellett a koncepció karosszériája 
is a széndioxid-kibocsátás csökkentése és 

a fenntarthatóság mellett tette le a vok-
sát: nagymértékben természetes forrásból 
származó szálakkal erősített műanyagot 
(NFRP) használ, amelynek nyersanyagát a 
termeszthető len adja. Ebből a kis ökológiai 
lábnyomú anyagból készül az első lökhárító 
légterelőajka, a diffúzor és az oldalsó küszö-
bök is. Az NFRP nagymértékben visszakö-
szön a Mission R belső terében is, például az 
ajtópaneleket, a hátsó falon és az ülésen.
A belső tér kialakítása természetesen a pi-
lótára koncentrál. A kormánykerék vezérlői 
között elhelyezkedő kijelző a legfontosabb 
adatokat mutatja verseny közben. A kormá-
nyoszlop feletti monitoron a visszapillantó 
kamerák képe látható. A jobbra található 
érintőképernyőn például a vezető biomet-
rikus adatait lehet elérni. Számos kiegészítő 
kamera helyezhető el a belső térben, ame-
lyek látványos videóképet biztosítanak a 
közvetítések során.
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A Mission R projekttel  
a Porsche szeretné minden eddiginél 
közelebb hozni a valós és a virtuális 

versenyzést. A pilótafülke ugyanilyen 
formában esport  

szimulátorként is szolgál.
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ELEKTROMOSAN IS 
LENDÜLETBEN

A Volkswagen elektromos offenzívája továbbra is lendületben 
van: az ID.3 után immár az ID.4 modell is elstartolt a magyaror-
szági piacon. Mi az úgynevezett 1ST (First Edition) verzióban te-
hettük próbára, hogy lesz olyan népszerű elektromos verzióban 
is a Volkswagen, mint korábban a benzines, vagy dízel változa-
tok esetében. Az elektromobilitással és az ID családdal ráadásul 
nemcsak a műszaki alapok változtak, hanem egy teljesen új for-
mavilággal rukkolt elő a gyártó.

Az ID.4 globális bevezetésével a Volkswagen hangsúlyozza azon ambícióját, hogy piacvezetővé 
váljon az elektromos mobilitás terén. A vállalat 2023-ig több mint 11 milliárd eurót fektet 
be, és 2025-ig várhatóan évente 1,5 millió elektromos autót gyárt. Az ID.4 fontos szerepet 
játszik, mert ezzel a modellel a Volkswagen bővíti kínálatát, és elektromos járművet kínál a 

világ legnagyobb növekedési szegmensében, a kompakt SUV osztályban. 2020-ban a vállalat meghárom-
szorozta a teljesen elektromos járművek szállítását, és az ID. családnak köszönhetően ma már számos 
országban piacvezető.
“Az ID.4 világszerte történő bevezetésével még több ember érdeklődik majd az elektromobilitás iránt, 
ami további támpontot ad elektromos offenzívánknak. Reméljük, hogy csak ebben az évben jóval több 
mint 100 ezer darab ID.4-et fogunk eljuttatni az ügyfelekhez ”- mondta Klaus Zellmer, a Volkswagen 
Személyautó márka igazgatótanácsának értékesítésekért felelős tagja. A 2021-re tervezett kiszállítások 
körülbelül kétharmada Európába, a másik harmada Kínába és az USA-ba kerül. 
Az ID.3 után az ID.4 a Volkswagen második modellje, amely az új modulrendszerű elektromos hajtás-
koncepción (MEB) alapul. A platform speciálisan az elektromos járművek igényeihez igazodik. Az ID.4 a 
MEB platform globális bevezetésének kezdetét jelenti. Az ID.3-hoz hasonlóan a leggyakrabban igényelt 
felszereltségi csomagok ezúttal is rendelkezésre állnak az újonnan elérhető, előre konfigurált ID.4-mo-
dellek széles köréhez.  
Az akkumulátor két méretben kapható. Az ID.4 Pure 52 kWh nettó akkumulátor-kapacitással akár 348 
km (WLTP) hatótávolságot tesz lehetővé, míg az ID.4 Pro 77 kWh (nettó) méretével akár 522 km (WLTP) 
is lehetséges. Tesztautónkban ez utóbbi változat szerepelt. Gyakorlati tapasztalataink alapján ez a ha-
tótávolság azért kicsit túlzó. Városban 400-450 km volt nálunk a plafon, míg autópályán ez inkább csak 
300-350 km-re csökkent. A 1ST verzió a nagyobb akkumulátor mellett az erősebb motort is megkapta, a 
kocsi legnagyobb teljesítménye 204 lóerő. Az autó elérhető még egy 170 lóerős verzióban is. Számokra 
váltva a teljesítményt, az ID.4 álló helyzetből 100 km/h-ra 8,5 másodperc alatt gyorsul fel, és minden 
változat eléri az elektromosan szabályozott 160 km/h maximális sebességet.
Valamennyi ID.4-hez jár a Discover Pro navigációs rendszer és a We Connect Start online szolgáltatás. Az 
ID.4 Tech és az ID.4 Max csúcsmodellek világviszonylatban elsőként kínálják a kibővített valósággal ren-
delkező head-up displayt, mely a vezető látóterébe vetíti a kijelzőt, és dinamikusan mutatja a kiválasztott 
szimbólumokat, illetve összeveti őket a valósággal. A navigáció kanyarodó nyilai például a vezető látóme-
zőjében jelennek meg, egymástól tíz méterre az út vonalának megfelelően. Az IQ Drive segédrendszerei 
rövid és hosszú utakon is biztosítják a szükséges kényelmet.
Összeségében a belső terek, a formavilág, a “váltó” megoldás ami a műszerfalra van elhelyezve egy jól el-
talált koncepció része. Az egy hetes teszt alatt azért volt egy-két olyan negatív élményünk is amely felett 
azért nehezen siklik el az ember. Az otthoni elektromos hálózatról való kb 36 órás töltési idő, az autópá-
lyán normál autósként, klímával, néhol 140km/órás utazó sebességel közlekedve a hatótáv tényleg drasz-
tikusan csökken. Mindezeket egybevéve, az ID.4 egy négy-öt fős családnak is ideális autó lehet, amennyi-
ben városi vagy elővárosi közlekedésre szeretnék használni. Abban az esteben ha hosszab kirándulások, 
esetleg külföldi nyaralásra tervezünk indulni, érdemes átgondolni az útvonalat és előre megtervezni a 
töltési pontokat, mert könnyen meglepetésben lehet részünk.
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Valamennyi ID.4-hez jár  
a Discover Pro navigációs rendszer és a 
We Connect Start online szolgáltatás.
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ELMARADT PREMIER
A Honda Motor Europe két merőben új, radikálisan átépített motoron 
mutatja be, hogy milyen sokoldalú a CMX1100. A modell a második leg-
kelendőbb cruiser Európában, egykoron a CMX500 nagy testvéreként 
jelent meg a piacon. A francia FCR Originalnál készült páros a Biarri-
tzban zajló Wheels & Waves fesztiválon mutatkozott volna be a márka-
kereskedők által készített, egyedi CB650R-ek társaságában, de a koro-
navírus okozta járvány miatt erre nem kerülhetett sor.
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Noha azonos műszaki alapra épült, merőben eltérő 
megjelenésű a CMX „Sport” és a CMX „Bobber”. Bárhogy 

is, mindkettő ékes bizonyíték arra, hogy milyen sok 
lehetőséget tartogat a motorépítőknek a CMX1100 Rebel.

1072021/10

motor   Honda CMX1100



A CMX1100 Rebel elsősorban nyugodt, laza cirkálásra 
született, ugyanakkor a szerpentineken is elemében 
van. Acél sárvédők ölelik körbe vaskos abroncsait, a 

hagyományos, kerek fényszóró pedig remekül ötvözi a 
régies megjelenést a modern LED-világítás előnyeivel.
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CMX SPORT – „Sportgép,  
ami helytáll a mindennapokban is.”
Elsősorban a Rebel praktikus mivoltát és játékos-
ságát szerették volna hangsúlyozni az FCR Origi-
nal műhelyében, de sportosabb, harciasabb és nem 
mellesleg izmosabb is lett a motor az építés során. A 
készítők elmondása szerint a – mindennapi haszná-
latot nagyban megkönnyítő – DCT-erőátvitel látvá-
nya és működése inspirálta őket, hiszen ez a páratlan 
erőátviteli rendszer rendkívül vonzóvá tette a Rebelt 
a különböző életkorú és stílusú motorosok körében.
Először is papírra vetették a vázlatokat, majd a len-
gővilla átalakításával elérték, hogy fekete, külső 
gáztartályos Öhlins rugóstag, 190/55 R17 méretű, 
Dunlop D212 abroncs és a CB500F-ből származó 
kerékgarnitúra kerülhessen a CMX-re. Nem maradt 
érintetlen az első sárvédő sem, ezt saját gyártású, 25 
mm-rel alacsonyabban rögzített alkatrész váltotta, 
amihez remekül illik a szélesebb és magasabb, jel-
legzetesen túlméretezett kormány, valamint a felső 
villahídba épített sebességmérő.
A Sport egyszerűségében lenyűgöző formavilága 
hosszas, háromdimenziós képolvasáson alapuló 
tervezés eredményeként született meg. Hangsúlyos 
elem a poliészter-karbon kompozitanyagból előál-
lított, míves, alumínium nyílásfedelet viselő üzem-
anyagtartály, továbbá a LED-lámpát is magában fog-
laló, Alcantarával borított ülés. Emellett a sportos, 
egyedi lábtartó, a feltűnő, piros-fekete fényezés és a 
sok-sok finoman kidolgozott, apró részlet is egyértel-
mű utalás rá, hogy a Honda nagy múltú versenygépei 
ihlették a készítőket. Noha az erőforrás változatlan 
maradt, az FCR Original rozsdamentes acél kipufo-
gójának köszönhetően könnyebben távozhat az égés-
termék a hengerekből.

CMX BOBBER - „Még hangsúlyosabb 
custom motor.”
Az építők elárulták, hogy a CMX1100 eredeti forma-
világa ihlette őket, így látott napvilágot ez a szinte 
minden ízében módosított, bobber stílusú gép. Át-
szabták a villa rögzítését, 25 mm-rel lesüllyesztve a 
Rebel elejét, míg a gyári lengővilla és teleszkóppár 
immáron egyedi, fekete, küllős kereket és ballonos 
Bridgestone abroncsot fog közre. Szintén a bobber 
stílusra jellemző az új alumíniumkormány, a perfo-
rált, hosszanti hurkás bevarrásokkal díszített nyereg, 
a Mirrachrome bevonatú, letisztult, alumínium első 
sárvédő.
A CMX Sporthoz hasonlóan a bobber is poliész-
ter-karbon kompozitanyagból formázott, alumí-
nium tanksapkával lezárt üzemanyagtartályt ka-
pott, mely ezúttal Mirrachrome és szaténfényű kék 
színösszeállítást visel. Mindezt remekül kiegészíti 
a szinte észrevétlenül megbújó, FCR Original Mi-
ni-Bates LED-irányjelző, illetve a cég kerámiabevo-
natú kipufogója.
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Mindenki azt mondta, hogy őrültek 
vagyunk, mert építettünk egy 18 méter 
hosszú, 6,5 méter magas és 27 tonnás 
hajót 4 külső motorral, de a Yamaha 
volt a tökéletes partner, aki segített 

nekünk végig menni az úton” - Michele 
Parini, Lion Yachts.
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NAGY ÖTLETEK,  
NAGY AMBÍCIÓK

A Lion Yachts egy olasz luxusmárka, amely egy előrelátó csapat 
irányítása alatt áll, és egyedi projekteken, valamint számos ha-
gyományosabb hajón dolgozik. Amikor megkeresték őket, hogy 
tervezzenek és fejlesszenek ki egy 60 láb hosszú, több mint 27 
tonna súlyú és négy darab 425 lóerős Yamaha XTO V8-as kül-
ső motorral hajtott sport-trailert, a csapat tagjait nem csak az a 
lehetőség hozta lázba, hogy alkalmazzák a tapasztalataikat, ha-
nem a lehetséges eredmények is stimulálóan hatottak rájuk.
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Yamaha Motor együttműködik a Lion Yachts 
vállalattal annak érdekében, hogy az egy új, 

külső meghajtású és 60 láb hosszú Flybridge hajót 
fejlesszen ki, amely a valódi kék víz képességeivel 

rendelkezik. 
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A projekt eredetileg ügyfél ötlet 
volt; egy régi hajótulajdonos, aki 
számos különböző stílusú hajó 
tulajdonosa, és aki úgy érezte, 

hogy a hagyományos belső motoros rend-
szerhez képest a külső motor egyszerűsége 
és a kisebb korróziós és karbantartási költ-
ségek sokkal jobb választást jelentenek, még 
egy ilyen méretű hajónál is. Továbbá úgy 
vélte, hogy a külső motorok felszerelésével 
elérhető helymegtakarítás értékes helyet 
szabadít fel a fedélzeten egy kis kiszolgáló 
hajó számára alkalmas tároló vagy további 
személyzeti kabin számára. Mindez párosul 
a személyzet számára az optimálisnál ala-
csonyabb komforttal, mivel a belső motorok 
miatt a hajó rezeg, és a motorzaj is sokkal 
nagyobb. A javasolt megoldás a külső moto-
rok integrálása volt, miközben megmaradt 
a Flybridge-hajókon elérhető magas szintű 
luxus. A Lion Yachts csapata izgatottan vál-
lalta a feladatot, és elhatározta, hogy úttörő 
megoldást kínál.
A Lion Yachts elkezdte keresni a megfelelő 
külső partnert, mivel ez volt a projekt sike-
rének kulcsa. A részletes vizsgálódás után a 
Yamaha Motorra esett a választásuk, mivel 
a 425 lóerős és XTO V8 motor rendkívüli 
nyomatéka és nagy teljesítménye, valamint 
a világszínvonalú támogatás miatt, amelyet 
a Yamaha hajós szakemberek elkötelezett 
csapata nyújt hajós partnereinek. Az ebben 
a projektben megszületett partnerséggel 
egy 3 éves együttműködés kezdődött a Lion 
Yachts és a Yamaha között. A Lion Yachts 
csapata új technológiai funkciókat terve-
zett, beleértve egy felemelhető hátsó fedél-
zet kialakítását, amely lehetővé teszi a külső 
motorok karbantartását és szükség esetén 
eltávolítását. A Yamaha hajózási szakértői 
a Lion Yachts csapatával együttműködve ki-
terjedt teszteket végeztek, biztosítva, hogy a 
projekt minden aspektusa megfeleljen a leg-
magasabb mérnöki szabványoknak.
A Yamaha és a Lion Yachts közötti projekt 
eredményeként egy olyan hajó született, 
amely jóval meghaladja a tulajdonos már 
eddig is magas elvárásait. Eltekintve a terve-
zett előnyöktől, vagyis hogy a fedélzeten to-
vábbi hely álljon rendelkezésre a legénység 
és a kis kiszolgáló hajó tárolására, valamint a 
teljesen dönthető motorok jelentette továb-
bi előnyöktől, mint a minimális műhelyidő 
és motorok eltávolíthatósága - a hajó telje-
sítménye volt az, ami igazán meglepte nem-
csak a tulajdonost, hanem a hajóépítőket is.

Ernesto Chiesa, a Yamaha Motor Europe te-
repi mérnöke így magyarázza: „Körülbelül 
30 csomót jósoltunk, ez volt az ügyfél által 
megnevezett cél...és elértük a 36 csomós 
végsebességet. A hajó tervezett sebessége 
3500-as fordulatszámon kb. 14 csomó, mi-
közben a teljes fordulatszám-tartomány 
egészen 6000-ig terjed így kiváló lehetősé-
get biztosít a gyors és hatékony utazáshoz. 
Személy szerint nagyon örültem, hogy a 
Yamaha ismét felülmúlta az ügyfelek elvá-
rásait.”
A lassú sebesség kezelése és a kikötési ta-
pasztalat messze meghaladta a várakozáso-
kat, és összhangban van egy fedélzeti egyen-
értékkel, annak ellenére, hogy a hajó súly 
távolabb van, és a hajó több széllökése van 
kitéve, mint általában elvárható egy külső 
hajó esetében. A Yamaha kifinomult Helm 
Master EX vezérlőrendszere joystickkal, 
Autopilottal és Steer-By-Wire vezérléssel 
egyszerűvé és élvezetessé tette a hajó veze-
tését. A leglényegesebb a fedélzeten tartóz-
kodók számára, hogy a motorok zaja mini-
málisra csökken, mivel fizikailag a hajón 
kívül vannak felszerelve, amivel csökkent-
hetők a hajón belüli rezgéseket. További 
előnyöt jelent az üzemanyagszag csökkené-
se, ami szintén a motor beépítési helyének 
tulajdonítható.
Michele Parini, Lion Yachts kifejtette;”Lel-
kesek vagyunk a hajóval kapcsolatban, mert 
minden jobb, mint amire számítottunk, 
minden jobb, mint gondoltuk. Biztosak va-
gyunk abban, hogy a külső motorok jelentik 
az új trendet, a projektünkkel a következő 
szintre emeltük a külső motorokkal elérhe-
tő lehetőségeket.”
A 60 láb hosszú, 27 tonnás, külső motoros Lion 
Yacht a nagyobb sebességű, hosszú távú, vo-
nóhálós típusú cirkálók új szegmensét hozta 
létre, további kényelemmel és egy egyszerűbb 
megoldás lehetőségével számos hajótulajdo-
nos számára. A projekt bemutatja a Yamaha 
külső motorjainak képességeit nagyobb hajó-
kon, különösen, ha a kifinomult Helm Mas-
ter EX vezérlőrendszerrel párosítják azokat. 
Kiemeli továbbá a Yamaha új megoldásokhoz 
való hozzáállását; a siker nem jön el az új kihí-
vásokhoz való alkalmazkodás nélkül. Márka-
ként és gyártóként a Yamaha Motor továbbra 
is nyitottan gondolkodik, és támogatja az ötle-
teket, helyzetbe hozza az egyéneket és csapa-
tokat, miközben maga is tanul és az innováció, 
a mérnöki munka és az iparág egészének job-
bítására törekszik.
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A HAJÓK „VÖRÖS SZŐNYEGE”
A Cannes Yacht Fesztivál 2021 -es kiadása, amely szeptember 7 -től 12 -ig tárta ki kapuit a 
negyérdemű előtt, sok tekintetben kivételes és rangos eseménynek számít a szakmában. 
Bár a jelenlegi egészségügyi helyzet bizonyos korlátokat fűzött ahhoz, hogy önfeledten 
szórakozzunk újra, a fesztivál megőrizte azt a DNS-t, amelynek erejét és nemzetközi hír-
nevét köszönheti, mint Európa vezető, vízen megrendezett hajóbemutatója.

Hat napig, a Francia Riviéra szí-
vében, a szikrázó Cannes-öböl-
ben csaknem 600 kivételes 
vitorlás és jacht, 5 és 50 méter 

közöttiek, egy és többtestű, vitorlás, moto-
ros, merev vagy félmerev hajótesttel, a leg-
nagyobb nemzetközi hajógyárak mutatták 
be portékáikat. Mellettük a szárazföldi terü-
leteken helyet kaptak a hajógyárak beszállí-
tói, a motorgyártók és a szervizcégek, vala-
mint mindenki, aki ehhez az életstílushoz 
bármit is készít vagy értékesít.
A kiállítók a Vieux Porttól a Port Cantoig 

várták, hogy megmutassák nekünk új ter-
mékeiket, amelyek nagy része a világon itt 
debütált először, és tényleg nagy szeretettel 
várták a vitorlás szakembereket és rajongó-
kat.
A hajógyárak mintegy 140 egységről küld-
tek előrejelzést, amelyeket most fejeztek 
be műhelyeikben, és a vízre bocsátottak a 
Yachting Fesztivál különleges alkalmából. A 
rendezvénynek idén újabb rangos partnerei 
lettek, (Bentley, BNP Paribas Banque Privée 
és Roche Bobois) ami jól tükrözi a kiállítás 
pozícióját Európában. 

Egy igazi luxusgaléria, amelyet a rendezők, 
a kézművesség és az életmód szemléletében 
alakítottak ki, a Palais des Festivals terüle-
tén volt található. A látogatók ezt a teret lát-
hatták először, elegáns díszleteivel, amikor 
megérkeztek a show főbejáratához.
A szervezők nem titkolt célja volt ezzel, 
hogy a kiállítók és a csúcskategóriás már-
kák, megismertessék magukat az igényes 
látogatókkal, a szakemberekkel, a vitorlázás 
és a luxus-köré gyűlt nemzetközi közönség 
előtt. Ez, a rangos terület kizárólag luxus 
szereplőknek szólt olyan szektorokban, 
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mint az óragyártás, ékszerek, italok, divat 
és kiegészítők, dekoráció, bútorok, design, 
művészet, csúcstechnológiai termékek, 
szolgáltatások stb. akik értékelik a kivételes 
termékeket. A helyszín tényleg egyedülálló 
élményt nyújtott a fesztivál látogatóinak, 
akik kielégíthették igényeiket a kivételes 
termékek iránt, és megcsodálhatták a luxus-
márkák pazar felhozatalát.
Aki még nem járt ezen a rendezvényen an-
nak mindenképpen ajánlom, hogy látogas-
son el Cannes-ba és a yacht fesztivál mellett 
fedezze fel a környék nevezetességeit, étter-
meit és töltsön el pár napot itt.
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2021/11   előzetes

design - GilletteLabs Bugatti Special Edition

építészet - Beverly Hills, Shadow Hill Way

motor - BMW Concept CE 02






