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MINŐSÉGI AJTÓRENDSZEREK

Fesztiválból fesztiválba
Biztosan másnak is feltűnt már hogy kis hazánk a nyári fesztiválok nagymestere lett az elmúlt évek alatt.
Gyakorlatilag az iskola befejeztével elkezdődött a szezon és nincs olyan hét hogy ne indulna egy több napos
rendezvény amely a szórakozni vágyókat kiszolgálja az ország különböző pontján. Nem baj ez, sőt... Ha a
minőségi zene találkozik a műértő közönséggel és a helyszín is jól van megválasztva, netán a gasztronómia
is kap némi szerepet akkor minden adott egy igazán jó bulihoz.
Szerkesztőségünk kis csapata megpróbál helyt állni az idei nyári rendezvény forgatagban és beszámolni
minden olyan eseményről ami reményeink szerint érdekelni fogja a kedves olvasókat is. Remélem megbocsátanak nekünk azért hogy a zenei fesztiválok közül inkább a klasszikusabb, jazz és funky zenét felvonultató
eseményekre fókuszáltunk, annál is inkább mivel ezen rendezvények sokszor kötődnek valamely földrajzi
régióhoz ahol nagyszerű autós vagy netán hajós esemény is zajlik.
Természetesen az aktuális magazin nem marad impozáns épületek, kiadó vagy eladó luxusvillák nélkül, és
ha már nyár, akkor fókuszban a nyaralók és tengerparti csodák. Na jó a CUPRA főhadiszállása nem egy
strandon van de ezt nézzék el nekünk mint autósportért rajongó szerkesztőknek. A design világában is jól
érezhető az egyszerű, letisztult vonalvezetés , a külső és belső terek egybeolvadása, erre nagyon jó példa
Martin Lawrence Bullard által tervezett bútor kollekció amit az ausztrál luxus bútorgyártó Harbour Outdoor
céggel közösen dobtak piacra.
Mivel tombol a nyár és magazinunk nyomdába adása után rajtol el Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye a Kékszalag, így erről a következő számban számolunk be részletesen, de a hajókat kedvelőknek, versenyzőknek az óra szekcióban ajánlom figyelmébe a Richard Mille újdonságát az RM 60-01 Regatta Flyback
Chonograph-ot amit élesben teszteltek a Voiles de Saint-Barth vitrolás versenyen, nagyszerű eredménnyel.
Hogy miért ajánlom a versenyzőknek, azt elolvashatják a magazin 58 oldalán.
A mostani magazinban tisztelgünk a Holda szállás 50. évfordulója alkalmából, és ennek a számnak a bűvöletében ünnepeltük a Wheels and Waves fesztiválon a Honda által 50 éve bemutatott CB750-es motort. Ha
van bakancslistájuk, szerintem érdemes felvenni rá ezt az eseményt amelyet minden év júniusában a francia
tengerparton rendeznek meg.
A 100 éves Bentley és az általuk kiadott könyv egy igazi ékszer, de ékszerekkel a Comói tó partján megrendezett Concorso d’Eleganza Villa d’Este rendezvényen is találkozhatott a nagyérdemű. Aki pedig ilyen veterán
járműveket gyűjt az nem utazik akármivel. Főleg azért nem mert a legdrágább dolog az életben az idő. Érdemes elolvasni a business rovatunkat mert akivel beszélgettünk nem más mint a Call a Jet tulajdonosa Joe
Kurta, aki tudja mennyire fontos ez.
Remélem kellemesen telik a nyár, feltöltődnek pozitív energiával és miközben a magazinunkat olvassák újabb
utazási ötleteket kapnak. Jó pihenést !
Magyar Gábor - lapigazgató
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hírek  építészet

Urban Agency

Mesterhármas
A Dublin külvárosában található Tri névre keresztelt házat az Urban Agency építette. A háromszög alakú alaprajzot a telek furcsa formája ihlette. Egy meglévő épület mögött készült el
ez a luxusház, ahol régen a tulajdonos faháza is állt, még gyermekkorában. A házat három
kert öleli körbe. Egy kisebb észak felé, egy reggeliző kert kelet felé, valamint egy zöld kert
dél felé. Az Urban Agency mindenhol háromszögeket alkalmazott, az alaprajztól kezdve a
lépcső, a szobák kialakításáig, de még a tetőablakokat is ennek megfelelően helyezték el.
„A háromszög kompozíciós elemként jelenik meg, amivel kiemeljük a tér különlegességét és vizuálisan lenyűgöző hatást érünk el. Közeli és távoli, mély és sekély, magas és
alacsony… ezt a technológiát a reneszánsz festményeken alkalmazták először, hogy
térérzetet keltsenek.”
Az épület sarkai túlnyúlnak az alapokon, aminek köszönhetően a ház szinte egybefolyik a
kertekkel. A projekt során hagyományos anyagokkal és színekkel dolgoztak, hogy ne tűnjön
ki környezetéből az otthon. A tetőszerkezetet úgy alakították ki, hogy ne árnyékolja be a
kerteket, az ablakokat pedig átgondoltan helyezték el, így mindegyikből gyönyörű kilátás
nyílik a környékre.
Az épület betonból készült, amit belül kezeletlenül hagytak. A belső teret egymáshoz kapcsolódó helyiségek jellemzik, amelyek a központi lépcsősor köré csoportosulnak. A bejárattól a belmagasság folyamatosan növekszik a háromszögek sarkai felé, egészen a dupla
belmagasságú sarokszobákig.
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David Tajchman

A sziklahát
David Tajchman bemutatta végre az On the Rocks névre keresztelt koncepcióját. A luxusotthon gyönyörű áramvonalas formát kapott, de a leendő tulajdonos autójának íveit is felfedezhetjük benne. A ház egy sziklára fog épülni, amely közvetlenül a tengerre néz. Az épület
eltűnik a természet rengetegében, az utcáról pedig csak a feszített víztükrű medence kékje
látható majd.
A helyi reptértől félórányira található házat autóval lehet megközelíteni, gyönyörű tájakon
áthaladva. A ház teteje észak felé nyúlik ki a telek felé, az alatta lévő árnyékos terület pedig
alkalmas egy autó számára parkolni. Belül a konyhaablak a tulajdonos autójának formája
alapján készült. A házat körben panorámaablakok ölelik át, így zavartalan kilátás nyílik az
öbölre.
„A projekt egy végtelen számsorként is értelmezhető, amely a Gran Mediterraneo felhőkarcoló alapötletét követi. A tulajdonosok szerették volna, ha ennek az épületnek a topológiáját
követné leendő otthonuk, rengeteg új ötlettel kiegészítve.” – mondta az építész.
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Monolit Beach House

A modern hullámlovas
A Monolit Beach House nem a tipikus tengerparti ház. A letisztult vonalaival és megemelt
elrendezésével a vízparti menedék egy modernista hullámlovas.
A tervek alapján az otthon egy természetes sziklaalakzatra támaszkodik, amely lehetővé
teszi, hogy a beáramló dagály alatta törjön meg. A minimalista menedéket egy pár beton
sík alkotja, ahol a fa meleg tónusainak és az óceánra nyíló panorámás kilátásnak a kettőse
álomszerű belső teret alkot.
A tetőn és a teraszon a tökéletes szabadtéri lounge helyezkedik el, amely medencével és
elsöprő tengerparti kilátással rendelkezik.
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Hiroshi Horio Architects Office

Két fadoboz luxusa
A japán Hiroshi Horio Architects Office Sapporo város Chuo Ward kerületében építette meg
ezt a családi házat. A tulajdonosok kérése az volt, hogy az egész design a bent lévő fatüzelésű kályha köré épüljön.
A 103 négyzetméteres ház több doboz kombinációja. Az elsőben találhatók a közös helyiségek, a kisebbik pedig, amely az első emeleten helyezkedik el, igazán különleges kinézetet
ad az épületnek.
A Hiroshi Horio Architects Office keskeny falécekkel borította a ház külsejét, de a belső elrendezésnek is a fa a fő motívuma. A két doboz kombinációjának köszönhetően a kályhából
érkező meleg megoszlik az épületben. A nyíláson keresztül pedig rengeteg fény áramlik be
a házba, így meleg légkört teremt.

2019/08
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Bio-Architects

Hídház
A Bridge House a Bio-Architects építészeti cég legújabb projektje. A ház egy orosz erdő
közepén található, ráadásul pont egy gyönyörű kis patakon ível át. Nyáron a buja természet
veszi körül az otthont, télen pedig a vad, jeges vidék. Az épület alkalmazkodik az évszakokhoz, így mindig tökéletes hely játékhoz és pihenéshez is.
A hídház második otthona a tulajdonosnak. Hagyományos nyeregtetővel látták el a házat, hiszen illeszkednie kellett a környéken lévő épületek stílusához. A patak viszont nagyon izgalmas kihívást jelentett a tervezők számára. A házat csak a két végén tartják támaszok. A teherhordó szerkezet teljes egészében fából készült, így összeolvad az otthon a természettel.
Körben mindenhol üvegfelületek fedik, így rengeteg természetes fény jut be a helyiségekbe.
A keskeny házikóban egy nappali, egy konyha és két fürdőszobás hálószoba található. A
konyha feletti félemeleten található még egy hálófülke is. A tetőszerkezet túlnyúlik a falsíkokon, így nyáron is árnyékot biztosít.
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Visual Display

Vitello d’Oro étterem
A 150 éves étterem az olaszországi Udine történelmi központjában található. A felújításért a
Visual Display felelt. Az étterem még 1849-ben nyitotta meg kapuit a régi halpiaccal szemben, majd hamar a város központi helyévé vált. A tulajdonosok olyan belső teret akartak
kialakítani a renoválás során, amely hűen tükrözi éttermük szolgáltatását és konyháját, megtartja a tradíciókat, azonban az innováció felé halad.
A Visual Conceptnek tehát egy olyan atmoszférát kellett létrehoznia, amely egyszerre hívogató és lenyűgöző, egyszerre modern és történelmi. A helynek az új vendégek igényeihez is
igazodnia kellett, akik dinamikusak és a világ minden tájáról látogatnak el ide, viszont a régi
vendégeket sem hagyhatták figyelmen kívül, akik mindig visszataláltak ide az évek során.
„Mielőtt belemélyedtünk volna a stílusbeli és technikai részletekbe, először a vendégeket
kellett megismernünk, valamint az étterem szükségleteit. Külön figyelmet szenteltünk az évek
során kialakított rituáléknak, de közben új lehetőségeket is kellett teremtenünk. Ezért először
az élményt terveztük meg, aprólékosan kidolgoztuk a részleteket, hogy a szolgáltatás minősége kifogástalan lehessen. Elképzeltük az étterem életét, mielőtt megálmodtuk a belső
teret. Tehát élményt alkottunk.” – mondja Giorgio di Bernardo, a Visual Display ügyvezetője.
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Furf Design Studio

Vegán bútorok
A brazil Furf Design Studio bemutatta legújabb termék kollekcióját, amelyhez levélből készült
bőrt használtak. Az Autumn névre keresztelt projekt a fenntarthatóbb jövő érdekében jött
létre, és 5 évnyi kutatás eredménye.
Egy természetes cserzőműhely, a Nova Kaeru által gyártott vegán anyag az állati bőrhöz
hasonló jellemzőkkel rendelkezik, de a gyártás során a szén-dioxid kibocsátást a növény
növekedése során elnyelt mennyiség kompenzálja. Más növényi textilektől eltérően a levél
bőr lapokat nem keverik semmilyen más rosttal vagy polimerrel, amely így megtartja a megjelenésének, textúrájának és természetes formáinak szépségét.
A Rio de Janeiróban kifejlesztett székek robusztus kereteit újrahasznosított acélból, kézi
hegesztéssel és kikészítéssel állították elő. A Furf által tervezett hatlábú bútorok az állatokra és a térbeli funkcionális esztétikára kívánnak utalni. Összességében a projekt a
jövőbe tekint, és célja, hogy híd legyen az ipari és a művészi között. Egy anyag, amely segít
megtisztítani a környezetet körülöttünk – a csapat etikus és fenntartható választásként hivatkozik a levél bőrre.
14
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Lanserring

Álomkonyha
A Lanserring hat számjegyű összegbe kerülő konyhákat épít, és segítségükkel most úgy alakíthatjuk ki, mint egy igazi luxuslakosztályt. Igazi maximalisták számára kínál megoldásokat,
hiszen minden fogantyút, minden fiókot és szekrényt a megrendelő igényeinek megfelelően
terveznek meg. Például egy gasztrorajongó számára, akinek a szekrénye tele van olívaolajokkal, kialakítanak egy fiókot, melybe minden egyes üvegcsének saját helyet rendelnek. Egy
kaliforniai pár számára például egy hidroponikus növénytermesztő rendszert is kialakítottak.
Egy tenger gyümölcsei rajongó pedig egy jégtartót kért a márvány konyhasziget szélébe
vájva, hogy a sushi mindig friss maradjon.
Még a kisebb elvárással rendelkezők sem tagadhatják, hogy a konyha személyre szabása
milyen jó dolog. Formára alakított késtartók, karcálló márványpultok, és így tovább. Ezek a
részletek még egy átlagos emberből is gourmet szakácsot csinálnak. Az egyedi fiókok ára
2000 dollárnál kezdődik, de a végösszeg könnyedén elérheti a hat számjegyet, dollárban.

2019/08
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Exxeo

Hibrid zongora
Az Exxeo egy hibrid zongora, amelynek fennkölt dizájnját egy olyan anyagból alkották meg,
amelyet inkább az autóiparban szoktak használni – szénszál. A lélegzetelállító zenei eszköz
elszakad a hagyományos formától, amelynek felületei eredetileg egy szoborszerű struktúrát
hoznak létre. Miközben a szénszál lehetővé teszi a folyékony formát, praktikus előnyei is
vannak: köszönhetően a nedvességálló tulajdonságának, az Exxeo tökéletes párás környezetbe, mint például a mega-jachtok és ócaánjárók.
Nemcsak a zongora esztétikai megjelenésébe fektettek energiát, hanem az akusztikus teljesítménye is meghaladja a hagyományos társaiét. A gyorsított ismétlés a továbbfejlesztett realizmus rendszerrel párosítva lehetővé teszi a zongoraművész számára, hogy a leglágyabb
pianissimo-tól a legbátrabb fortissimo-ig csillogtassa tudását. Az Exxeo vezető koncertzongorák csodálatos hangját ragadja meg. Díjnyertes soundboard hangszórórendszer: Harmonic Imaging XL technológia újraalkotja a koncertzongorák széles dinamikus tartományát egy
200 wattos, 9 hangszórórendszer használatával.
Az Exxeo az egyetlen hibrid zongora a világon, amelyben beépített akkumulátor van, amely
a hangszer hátsó részében található. Lehetővé teszi, hogy akár 20 órát is használják a zongorát egyetlen feltöltéssel. Az Exxeo 2019-ben megnyerte az A’ Design Awardot.
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Bossa hangszóró

A funkció és elegancia
tökéletes ötvözete
A részletgazdag hangzás közelebb visz a zenéhez, mint valaha. A kaliforniai Bossa végre
bemutatta legújabb hangsugárzó kollekcióját, a Moonrakert, amely századközepi designnal örvendezteti meg lakásunkat. A százévnyi mérnöki tapasztalattal rendelkező cég mindig
odafigyelt arra, hogy kiváló minőséget és vizuálisan megnyerő eszközöket szolgáltassanak
vásárlóik számára.
A Moonraker hangsugárzó minimalista stílusa hihetetlen hangzással egészül ki, a forma a
funkcióval egyesül. A két hangsugárzóból álló vezeték nélküli rendszer tökéletes hangminőséget biztosít, a design pedig olyan vizuális hatást kelt, amit eddig nem láttunk még hasonló
eszköznél.
Egy olyan ember számára, aki a zene és design megszállottja, a Moonraker tökéletes választás. A hangszórók kerekded formája esztétikailag lenyűgöző, ráadásul megakadályozza a rezonanciát és hangtorzulást is. Az egyszerűen használható távirányítóval könnyedén
vezérelhetjük az eszközt. Természetesen a minimalista hozzáállás itt is jelen van, hiszen
olyan elveket követtek a rendszer kialakítása során, amik az egyszerűséget hangsúlyozzák.
A Bluetooth-kapcsolatnak köszönhetően a hangsugárzókat bármilyen digitális eszközhöz
csatlakoztathatjuk, ha streamelni szeretnénk. A Moonrakert Kalifornia legképzettebb szakemberei álmodták meg, így teljes tökéletességre számíthatunk. A hangszóró fekete dió, tikfa
és fehér kőris anyagból rendelhető meg, a színekből pedig nincs hiány.
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A hónap újdonságai  Bentley centenárium

NUMBER 1 EDITION
Méltón tiszteleg a Bentley saját 100 éves múltja előtt. A legújabb különkiadás az 1929-es Bentley Blower
versenyautót idézi, még annak egy darabját is felhasználták. Több különleges kiadást is készít idén a
Bentley, idén ünneplik a márka 100. évének fennállását. A legújabb limitált szériás modell a Continental
GT kabriójából készül és a Number 1 Edition névre hallgat. A hatalmas 1-es számot maszkján viselő modell
az 1929-es No. 1 Bentley Blower versenyautót idézi, mely idén éppen 90 éves. A méltó megidézés fontos
része, hogy az eredeti autó restaurálása során kiszerelt és lecserélt dugattyúk egy-egy darabkáját is felhasználták. Ebből a 90 éves fémből készült a befordítható középkonzol közepére került, korabeli szárnyas
kerékcsavart mintázó kis dísz.
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A hónap újdonságai  A kis kedvencek titkos élete 2
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A KASSZASIKER FOLYTATÓDIK
A 2016-os kasszasiker folytatása arról, mit művelnek kedvenceink minden nap, miután mi elmentünk munkába vagy iskolába. Az első rész produkálta az eredeti vígjátékok közül a legjobb nyitó bevételt, a nem
animációs filmeket is beleértve. A rendező ismét Chris Renaud (a Gru-filmek, Lorax), az író pedig Brian
Lynch (Minyonok), a producer pedig az Illumination alapítója és nagyfőnöke, Chris Meledandri.
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építészet  Gateway Canyons Ranches & Resort
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Egy darab
mennyország
A DISCOVERY CHANNEL ALAPÍTÓJA, JOHN HENDRICKS PIACRA
DOBTA OTTHONÁT, BIRTOKÁT ÉS AUTÓMÚZEUMÁT 279 MILLIÓ
DOLLÁRÉRT. A MILLIÁRDOS MÉG 1990-BEN VÁSÁROLTA A
COLORADÓI TERÜLETET, AMIHEZ A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN MÉG
TÖBB TELKET VÁSÁROLT. A GATEWAY CANYONS RANCHES &
RESORTKÉNT ISMERT BIRTOKON EGY 2000 NÉGYZETMÉTERES
HÁZ, VALAMINT EGY 72 SZOBÁS ÜDÜLŐHELY IS TARTOZIK.

építészet  Gateway Canyons Ranches & Resort

A

West Creek Ranch Residence
nyolc hálószobával, nyolc fürdőszobával rendelkezik négy
szinten. A belsőépítészeti megoldásokat a western és modern
stílus keveréke jellemzi, melynek közepén
egy kétszintes kőből épült könyvtárat helyeztek el a négy szökőkút, házimozi, galéria,
edzőterem, úszómedence, spa és csillagvizsgáló mellett. Ó, és el ne felejtsük megemlíteni, hogy bútorozottan eladó a luxusház.
„A legjobb abban, hogy távol vagyunk a várostól, az éjszakai égbolt. A fényszennyezés
itt nem áll útjába a csillagvizsgálónak. Olyan
csillagképeket is láthatunk, amikről eddig csak könyvekben olvastunk.” – mondta
Hendricks.
A birtok nagyjából 60 mérföldre található a
legközelebbi reptértől, bár túl sok reptéri fu-
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építészet  Gateway Canyons Ranches & Resort

Természetesen a Ranch Colorado egyik legszebb táján található.
Számos vadászati lehetőség is vár minket a környéken, ha
ilyen hobbinak szeretnénk időt szentelni. Az üdülő ráadásul
múzeumként is üzemel.

2019/08
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építészet  Gateway Canyons Ranches & Resort

„A legjobb abban, hogy távol vagyunk a várostól, az éjszakai
égbolt. A fényszennyezés itt nem áll útjába a csillagvizsgálónak.
Olyan csillagképeket is láthatunk, amikről eddig csak
könyvekben olvastunk.” – mondta Hendricks.
varral nem kell számolnunk, mivel saját repülőgéphangárral is fel van szerelve a luxustelek. Ha megveszed a birtokot, Hendricks
még egy helikopterrel is megajándékoz.
Természetesen a Ranch Colorado egyik legszebb táján található. Számos vadászati lehetőség is vár minket a környéken, ha ilyen
hobbinak szeretnénk időt szentelni.
Az üdülő ráadásul múzeumként is üzemel.
Hendricks igazi autógyűjtő, szenvedélyét pedig mindenkivel meg akarja osztani.
A Gateway Auto Museumban egy 50 darabból álló kollekció vár minket, amelyek közül
talán az 1967-es Shelby GT500 a legkülönlegesebb.
Minden autó az új tulajdonosra száll. Ha valamilyen oknál fogva még ez sem elég, Hendricks az engedélyt is átadja neked 371 családi ház építésére a területen.
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építészet  Bert

Lehengerlő megoldás
A PRECHTS ÉPÍTÉSZETI STÚDIÓ BEMUTATTA ÚJ RENDSZERÉT, BERTET, AMELYET A KIS HÁZAKRA SPECIALIZÁLÓDOTT BAUMBAU STARTUP SZÁMÁRA KÉSZÍTETT – A KONCEPTUÁLIS MODULÁRIS FAHÁZ ALAKJA A FATÖRZSRE
EMLÉKEZTET, ÉS HATALMAS KEREK ABLAKAI VANNAK, HOGY ÚGY NÉZZEN KI, MINT A MINYONOK FILM FŐHŐSEI.

B

ertet úgy tervezték, hogy egy kerek
alapon üljön, csőszerű moduláris
celláiban foglal helyet a konyha,
a nappali és a hálószobák, illetve
a fürdő, amelyeket egymásra és
egymás mellé lehet helyezni, mintha egy fa
ágai lennének.
A faházat fából készítik majd, és a levélszerű
zsindely segít, hogy az épület beleolvadjon az
erdei tájba. Ha a világtól távol eső menedék-
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ként használják majd, napelemeket fognak a
tetőre helyezni, és a földszinten komposztáló
WC-ket üzemelnek be. A belső tereket sötétre
és otthonosra tervezték, a rajzfilm karakterre
emlékeztető hatalmas ablakokkal és teraszokkal, amelyek keretbe foglalják a tájat.
Bertet úgy tervezték, hogy előre legyártsák egy
gyárban, majd a helyszínen szereljék össze.
Több modult is hozzá lehet adni a struktúrához,
és egymás tetejére is lehet pakolni őket. A mo-

dulok önmagukban is megállják a helyüket mint
apró otthonok, vagy nagyobb házakba vagy
kommunikális terekké is kiegészíthetőek.
Emellett a Precht szerint Bertet hotelek és
többcsaládos házakként is használni lehet a
városokban.
Ha pedig a fa nem könnyen elérhető ott, ahol
a faházat felállítanák, az építészek szerint acélt
is lehet használni. Az első modulok 2020 tavaszán készülnek majd el.

építészet  Bert

Bertet úgy tervezték, hogy előre
legyártsák egy gyárban, majd a
helyszínen szereljék össze. Több modult
is hozzá lehet adni a struktúrához, és
egymás tetejére is lehet pakolni őket.
A modulok önmagukban is megállják
a helyüket mint apró otthonok, vagy
nagyobb házakba vagy kommunikális
terekké is kiegészíthetőek.
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építészet  Alberto Caiola

„Reggeltől-estig”
SANGHAJ XINTIANDI NEGYEDÉBEN ALBERTO CAIOLA A SZÍNEK TETSZETŐS KIRAKATÁT RENDEZTE BE A
MOMENTI ÉTTEREMBEN. A PROJEKT KÖZPONTI KONCEPCIÓJA A „REGGELTŐL ESTIG” ELVE KÖRÉ ÉPÜL, ÉS
MEGKÍSÉRLI ÚJRAALKOTNI EZT A TERMÉSZETES RITMUST EGY FOLYAMATOSAN FEJLŐDŐ TÉRREL, AHOL
A REGGELITŐL A KOKTÉLOKIG MINDEN MEGTALÁLNAK A VENDÉGEK. EMELLETT AZ IS FONTOS SZEMPONT
VOLT, HOGY AUTENTIKUS OLASZ HANGULATOT VARÁZSOLJANAK A HELYRE, EZÉRT A SÉMA AZ OLASZ ÉTKEZÉS KULCSELEMEIT ÁTEMELI A KÍNAI ÉTKEZDÉBE.

A

Xintiandi utcáira nyíló hatalmas üvegablakok és a részben üvegezett
plafon révén a tervező Caiola célja
az volt, hogy a Momenti vonzó látványt keltsen az elhaladókban és
egyúttal összekösse a kinti és a beltéri kontextust.
Belépve a vendégeket a bronz bárpult fogadja,
amely éles kontrasztot alkot a nyers téglafalakkal. A magas bárszékek hívogatják a vendégeket, hogy elfogyasszanak a bár részen egy kávét
vagy koktélt – az olasz kulináris kultúra szellemiségét követve. Az enteriőr további részeit
kis asztalok és székek töltik meg, valamint egy
vörös márvány asztal dominálja a helyiséget,
ahol nagyobb társaságok is élvezhetik az olasz
gasztronómiát. A sharing, azaz osztozkodás élményét középpontba helyezve a tér a világítótestek körül szerveződik, amely a színek széles
spektrumát hozza el az étterembe. Troffer – a
kereskedelmi irodákban használt leggyakoribb
fényrendszer-típusokat itt újratervezték, hogy
az rgb-vezetett csöveket elhelyezhessék, ezáltal egy folytonos fényszőnyegbe borítsák az
éttermet. A nagy folyamán a Momenti változó
menüjének élményéhez a fények változó színe
kapcsolódik, a világos fehértől a meleg sárga és
narancs, majd megnyugtató kékbe fordulva.
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építészet  Alberto Caiola

A Xintiandi utcáira nyíló hatalmas üvegablakok és a részben
üvegezett plafon révén a tervező Caiola célja az volt, hogy a
Momenti vonzó látványt keltsen az elhaladókban és egyúttal
összekösse a kinti és a beltéri kontextust.
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építészet  Rabassa Arquitectura

CUPRA főhadiszállás
MIUTÁN A MENEDZSMENT TAGJAINAK KINEVEZÉSÉVEL ÉS A DOLGOZÓI LÉTSZÁM 50 SZÁZALÉKKAL VALÓ
BŐVÍTÉSÉVEL SIKERÜLT EGY STABIL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT LÉTREHOZNIA, A CUPRA HOZZÁLÁTOTT,
HOGY MEGÉPÍTSE ÚJ FŐHADISZÁLLÁSÁT. EZT JELENTETTE BE WAYNE GRIFFITHS, A VÁLLALAT ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓJA A SEAT & CUPRA ON TOUR ROADSHOW MÁSODIK ÁLLOMÁSÁN, LIVERPOOLBAN.

A

SEAT székhelye mellett egy új,
multifunkciós épület kínál majd 2
400 négyzetméteren egybefüggő teret a márka számára. Az új
főhadiszállás kialakítása pedig
a versenypályák boxutcáinak hangulatát idézi
majd. A barcelonai székhelyű Rabassa Arquitectura tervező stúdió által megálmodott CUPRA főhadiszállás két emeletet foglal majd el. Itt
kap helyet a márkának az értékesítés, a marketing, a beszerzés és a pénzügyi területek operatív működését irányító központja.
A 10 500 négyzetméteres, természettel körbeölelt telek az épület mellett egy tágas bel-
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ső udvart és egy szabadtéri– akár jövőbeni
modellek bemutatásának hátteréül szolgáló
- rendezvényre alkalmas hatalmas teraszt is
biztosít.
Griffiths az új központ bejelentésének apropóján kiemelte a márka pozitív fejlődési útját,
amelyet 2018-as születése óta bejárt. A márka
brit kereskedőihez szólva hangsúlyozta továbbá, hogy „a CUPRA központok létrehozása
független márkaként való létezésünk csúcsát
jelenti. Célunk, hogy a következő kettő-négy
évben megduplázzuk kiszállításainkat, saját létesítményeinkkel pedig lehetővé válik dolgozói
létszámunk 100 fő fölé való növelése illetve a

minket világszerte követő autórajongók körének
további bővítése.”
A központ megépítése várhatóan év végéig
befejeződik, a megnyitóra pedig előreláthatólag 2020-ban kerülhet sor. Mivel a CUPRA
világkép központjában a versenyzés áll, így a
vállalat központi irodáinak ideiglenesen helyet
biztosító SEAT Sport épülete is megújul. Ez 16
000 négyzetméteres terület átalakul a CUPRA
Racing Factory üzemévé. „Ez lesz az új motorsport műhelyünk, ahol a márka következő
versenyautóinak fejlesztése és gyártása zajlik
majd. A már nálunk fejlesztett új CUPRA TCR
előreláthatólag 2020. első negyedévében mu-

építészet  Rabassa Arquitectura

A barcelonai székhelyű Rabassa Arquitectura tervező stúdió által
megálmodott CUPRA főhadiszállás két emeletet foglal majd el.
Itt kap helyet a márkának az értékesítés, a marketing, a beszerzés
és a pénzügyi területek operatív működését irányító központja.

tatkozik be, a CUPRA Racing Factory pedig az
elektromos túraautó bajnokságban debütáló
CUPRA e-Racer bemutatkozását készíti elő.”
– nyilatkozta Antonino Labate, a CUPRA stratégiáért, üzletfejlesztésért és működésért felelős
igazgatója.
Emellett a CUPRA márka önálló területet is kap
a Casa SEAT épületén belül, amely a spanyol
vállalat multidiszciplináris, több területnek is
otthont adó jövőbeni épülete Barcelona szívében.
Ezen kívül a CUPRA értékesítési hálózatát a
kiválasztott SEAT kereskedésekben kijelölt területek alkotják. A márka jelenleg 222 CUPRA
sarokkal rendelkezik, az év végéig befejeződő
munkák után ez a szám eléri majd a 245 egységet, amellyel jelen lesznek a SEAT kereskedői
hálózatának 20 százalékában. A vállalat több,
mint 240 CUPRA mestert készített fel, hogy a
CUPRA érzést átadják az érdeklődő ügyfeleknek. A CUPRA márka a SEAT márkakereskedéseken kívül is saját, kiemelt márkaboltok
létrehozását tervezi. A vállalat jelenleg is a
megfelelő helyszíneket keresi München, Hamburg, Bécs és Mexikóváros legnagyobb presztízsű részein.
2019/08
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építészet  Esrawe Studio

Köbányakönyvtár
A PROJEKTET KÖRÜLVEVŐ TÁJ LENYŰGÖZŐ LÁTVÁNYÁT AKARTA RÖGZÍTENI A MEXIKÓI ESRAWE STUDIO,
EZÉRT MEGALKOTTÁK A GRUPO ARCA BEMUTATÓTERMET. AZ ÉPÍTÉSZEK EGY SZOBORSZERŰ ÉPÜLETET TERVEZTEK EGY ELEGÁNS KISKERESKEDELMI ÉLMÉNY ÉRDEKÉBEN A MEXIKÓI GUADALAJARÁBAN, AMELY KIEMELI
A PROJEKT NYERSANYAGAIT ÉS A VÁLLALAT VONZÓ NYERSANYAGAIT. A TERVEZŐK A TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL RÖGZÍTIK A LÁTOGATÓK VISELKEDÉSÉT ÉS ÉRDEKLŐDÉSÉT A KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOK IRÁNT.

A

bejárat egy apró nyíláson át vezet
a masszív homlokzaton keresztül, amely a látogatókat a monumentális központi térbe vezeti. A
„megérkezés a bányába”, azaz
a fórum az első tér, amellyel a látogatók találkoznak az épületbe belépve. Ez a kiindulási
pont az épület számos kiállító terébe, amelyek
a sokféle anyag jellegzetességeit mutatják be
az egyes szobákon keresztül. A termek a fórum
körül helyezkednek el, ezzel dinamikus térérzetet keltve.
A terv elhagyja a hagyományos kereskedelmi
élményt, és ehelyett a tanulást és tudást helyezi
előtérbe, kifejezetten azzal a céllal, hogy meg-
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értsék, az építészet, a dizájn, a művészet és a
kultúra miért és hogyan alakult ki és interpretálódik Mexikóban és a világon.
A projekt egy olyan platformként jött létre,
amely párbeszédet kezdeményez, és egy kölcsönösen előnyös kapcsolatot hoz létre a közösséggel, akárcsak a Group Arca ügyfeleivel
és partnereivel. Az épület fő célja, hogy a részvételt promótálja Mexikó kulturális és kreatív
kifejezésében.
A projektet két konstrukció vezette – a kőbánya
és a raktár. A koncepciókat két különálló épületegység képviseli, amely fizikailag és funkciójukban is eltérnek, ugyanakkor összefonódnak,
hogy egyetlen épületet alkossanak.

A kőbányában található a fórum, a dizájn center,
a kávézó és egy többfunkciós szoba, míg a raktár átlátszó, semleges tér, amely egy vászonként
funkcionál, ahol be lehet mutatni a különböző
anyagokat, a háttérben pedig egy erdő keretezi.
A raktár ad otthont az anyag könyvtárnak, amelyet a Grupo Arca birtokol. A technológia fontos
szerepet játszik a tervben, hiszen ez teszi lehetővé, hogy a látogatók a QR kódokon keresztül
kapcsolatba lépjenek az anyagokkal. Ha a néző
beszkennelte a kiválasztott anyag kódját, megkapja a rá vonatkozó információkat, leírást és az
árát. Ezzel létrejön egy adatbázis, mely anyagok
iránt érdeklődnek a leginkább, így analizálhatják
a trendeket és a vásárlási szokásokat.

építészet  Esrawe Studio

A terv elhagyja a hagyományos kereskedelmi élményt, és ehelyett
a tanulást és tudást helyezi előtérbe, kifejezetten azzal a céllal, hogy
megértsék, az építészet, a dizájn, a művészet és a kultúra miért és
hogyan alakult ki és interpretálódik Mexikóban és a világon.
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design  Martin Lawrence Bullard

Kikötői hangulat
A DIZÁJN VILÁGÁBAN JELENLEG KÉT TREND URALKODIK: AZ EGYIK A KÜL- ÉS BELTÉR EGYBEOLVASZTÁSA, A
MÁSIK PEDIG, HOGY A FELTŰNŐ, AZ ARCODBA MÁSZÓ BÚTOROK HELYETT LETISZTULTABB DARABOK TÖRTEK
UTAT MAGUKNAK. AZ EMBEREK KÉNYELMES, EGYSZERŰ DARABOKRA VÁGYNAK, AMIKET MINŐSÉGI ANYAGOKBÓL KÉSZÍTETTEK, NEM MELLESLEG MŰVÉSZI MÓDON (ÉRTSD: JÓL MEGCSINÁLT SZÉP DOLGOK).

A

z ausztrál luxus bútorgyártó, a Harbour Outdoor pedig beletalált ebbe.
A cég nemrég jelentette be együttműködését a nemzetközileg elismert tervezővel, Martyn Lawrence
Bullarddal egy elegáns kerti bútor kollekció erejéig, amely az MLB nevet viseli. Ahogy a három
betű is jelzi, a darabok Bullard díjnyertes stílusát
és egyedi látásmódját képviseli.
„Ezt a kollekciót a kedvenc modern beltéri darabjaim és az utazások inspiráltál, amelyek igazán
friss esztétikát csempésznek a kültéri bútorok
kategóriájába” – nyilatkozta Bullard a közleményben. A tervező – aki olyan nagynevű ügyfeleknek
készített eklektikus enteriőröket, mint Cher vagy
Tommy Hilfiger, egy 20 darabos pecsétgyűrű
kollekciót dobott piacra, és két könyv szerzője –
egy igazán sokrétű tudással és multidiszciplináris
gondolkodásmóddal rendelkezik, amelyet szinte
érezni lehet ennek az egyedi bútorkollekciónak
a szövetében. A napozók és étkező bútorok minőségi anyagok, például aprított márvány, szürke
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mészkőből, Olefin szövet és első osztályú tíkfa
felhasználásával készült, a Bullard pedig tökéletesen elegyíti a hagyományos és a modern stílust.
Ugyanolyan fontos a bútorok tartóssága: a penészálló kárpit borítja a darabokat, amely ellenáll a
különböző időjárási viszonyoknak.
Érthető módon a Harbour Outdoor Sydney-i
alapítói, Nicholas és Harrison Condos nagyon

izgatott volt, hogy egy ilyen elismert kreatívval
dolgozhattak együtt. „Martyn dizájn érézke kifinomult, ugyanakkor életrevaló, amiről tudjuk,
hogy a vevőink szeretni fogják” – mondták a
testvérek. Az MLB kollekció májusban debütált a Harbour Outdoor showroomjaiban New
Yorkban, Los Angeles-ben, Hongkongban és
Sydney-ben.

design  Martin Lawrence Bullard

A tervező – aki
olyan nagynevű ügyfeleknek
készített eklektikus
enteriőröket,
mint Cher
vagy Tommy Hilfiger,
egy 20 darabos pecsétgyűrű
kollekciót dobott piacra,
és két könyv szerzője – egy
igazán sokrétű tudással
és multidiszciplináris
gondolkodásmóddal
rendelkezik,
amelyet szinte érezni
lehet ennek az egyedi
bútorkollekciónak a
szövetében.
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design  Gallery ALL

„A Gallery ALL számára egy
új módon tekintettünk ezekre
a számítógép által létrehozott
minták segítségével, majd
ezeket a mintákat kétdimenziós
darabokra bontottuk szét.
Különböző funkcionális
formákat terveztünk
ülőhelyekké, konzolokká és
asztalokká ”- Michael Young
designer.
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design  Gallery ALL

Színek és
minták
A GALLERY ALL BEMUTATTA A MY KOLLEKCIÓT, AMELYET A HONGKONGI
BRIT DIZÁJN STÚDIÓ, A MICHAEL YOUNG TERVEZETT. A LOS ANGELES-I
ÉS PEKINGI GALLERY ALL RENDELTE MEG A BÚTOR KOLLEKCIÓT,
AMELYET ELŐSZÖR A DESIGN MIAMI/BASEL 2019 ESEMÉNYEN LEHET
MAJD MEGTEKINTENI.

A

letisztult megjelenésű darabok rozsdamentes acélból készültek fehér zománcozott
felületekkel – a kollekció fémszerkezete belül üreges, amely mindkét végén zárt és
zománcozott.A darabokért, amelyeket az innovatív és avante-garde technikák jellemeznek, Michael Youngot nemrég a The Design Prize-ra jelölték az Expreimentation
kategóriában.
„A koncepció két ihletforrásból származik” – mondta Michael Young. „Egykor a Cloisonné-val
dolgoztam Észak-Kínában, és elkezdtem megfigyelni, hogy a színek és a minták hogyan jönnek
össze, és miként lehet a fémet úgy megmunkálni, hogy formákat lehessen létrehozni belőlük. A
korábbi próbálkozásaimat a vízre kerülő olaj ihlette, és a természetes mintázatok, amik ilyenkor kialakulnak. A Gallery ALL számára egy új módon tekintettünk ezekre a számítógép által létrehozott
minták segítségével, majd ezeket a mintákat kétdimenziós darabokra bontottuk szét. Különböző
funkcionális formákat terveztünk ülőhelyekké, konzolokká és asztalokká ”- folytatja. „Majd fogtuk
ezeket a mintákat és 3 dimenzióba csavartuk őket és függőlegesen préseltük A gyártás során már
nem lehet az elemek függőleges felületeit festeni, ezért lenyűgöző polírozott élekkel játszottunk.
A fém hatalmas agyagformák köré van öntve, és a belső szerkezetet több hét alatt készül el. A
bútorok gyártása teljes mértékben kézzel történik, és nincs más módja, csak a hagyományos és
modern technikák elegyítésével elkészíteni ezeket a darabokat.”
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design  RM 60-01 Regatta Flyback Chronograph

Richard Mille hátszele
VOILES DE SAINT-BARTH VITORLÁS VERSENYEN PIERRE CASIRAGHI, AZ ESEMÉNY TÁMOGATÓJA ÉS RICHARD MILLE NAGYKÖVET EGY OLYAN PRAKTIKUS DARABOT VISELT A CSUKLÓJÁN, AMIT A HÉT TENGER
MEGHÓDÍTÁSÁRA TALÁLTAK KI. HADD MAGYARÁZZUK EL.

A

regatta során elsőként átlépni a
vonalat elengedhetetlen ahhoz,
hogy kihasználják a hátszelet, mielőtt a versenytársaik tennék ezt,
és átvennék a verseny irányítását.
Hogy segítsen a vitorlázóknak, a Richard Mille
elővette minden szaktudását, hogy megalkossa
a RM 60-01 Regatta Flyback Chronograph-ot.
Amellett, hogy a flyback funkciójának és automata kaliberjének köszönhetően képes rövid
időtávokat is mérni, a gyártók tudták, hogy mire
van szüksége a sportág szerelmeseinek, a világ bármely pontjára is sodorják őket az áramlatok.
A forgó lünette az 50 mm-es titán tokon képes
többféle adatot is jelezni, beleértve a szélrózsa, amely az iránytű négy pontját irányítja. Két
színes mutató sárga és zöld színben, fontos
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információkkal szolgál a startnál. Az egyik a fokokat jelzi 360-ig, a másik a 24 órát mutatja. A
funkció használatához ismernie kell a helyi időt
és a nap helyzetét. A pozíció kiszámításához
az UTC jelzőt a nap irányába kell mozgatni a 9
óránál található gombbal.
Második lépésként a lünettát addig kell forgatni, amíg az UTC mutatója megegyezik a lünetta
külső gyűrűjén feltüntetett helyi idővel. Miután
kész, az északi, déli, keleti és nyugati hos�szúsági fokok a lünetta iránytűjén látható négy
ponthoz igazodnak. Ez a funkció mind az északi, mind a déli féltekén könnyedén használható.
Az RM 60-01 Regatta emellett egy visszaszámlálót is magába foglal 9 óránál egy 60 perces
szkeletonizált lemez formájában. Ez az összesítő mutatja az eltelt és a még hátralévő perceket.
Készen állsz?

design  RM 60-01 Regatta Flyback Chronograph

A regatta során elsőként
átlépni a vonalat
elengedhetetlen ahhoz,
hogy kihasználják a hátszelet,
mielőtt a versenytársaik tennék
ezt, és átvennék a verseny
irányítását.
Hogy segítsen a vitorlázóknak,
a Richard Mille elővette
minden szaktudását,
hogy megalkossa
a RM 60-01 Regatta Flyback
Chronograph-ot.
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design  Hideake Shikama
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Yamaha ruhában
HIDEAKE SHIKAMA, A CHILDREN OF THE DISCORDANCE MÁRKA TERVEZŐJE A
LEGMENŐBB YAMAHA MOTOROK IHLETTÉK A JAPÁN DIVATTERVEZŐ LEGÚJABB
KOLLEKCIÓJÁT. A MOST MEGALKOTOTT OVER NÉVRE HALLGATÓ KOLLEKCIÓHOZ,
A YAMAHA SR400 ÉS SR500 MODELLJEI ADTÁK AZ IHLETET.
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design  Hideake Shikama

A

Yamaha Motor még adott is a gépekből Shikamának – klasszikus
nagygépek, az 1978-as megjelenésük óta rajonganak értük a
motormániások –, hogy próbálja
ki őket, mielőtt a tervezőasztalhoz ülne. A ruhákat ráadásul nemcsak az SR modellek viselhetik
majd, de tulajdonosaik is.
Shikamát a Yamaha Motor Jinki Kanno ideálja ihlette (amely a megelégedettségre és teljességre utal), miszerint az ember egy a géppel, amit
magának a gépnek is tükröznie kell. A ruhakollekciót is ez alapján tervezte meg. A kétkerekű
által nyújtott feledhetetlen élményt kívánta átadni
a darabokban, az egységet, amelyet az ember
a motorjával érez. Az SR modellek számára készült ruhakollekció darabjait – tank, ülés, sárvédők, abroncsok – a motor tulajdonosa is magán
viselheti katonai stílusú hátizsákként.
2011-ben Shikama létrehozta a Children of the
Discordance márkát, rengeteg fair-trade kollekcióval, amelyek darabjai mind egyedi stílusáról
árulkodnak. A munkáival számos díjat is elnyert,
beleértve a Tokyo Fashion Awardot 2017-ben.
„Egyetértettem a Yamaha Monozukuri ideájával (olyan termékek létrehozása, amelyek a
szakértelemre és kiválóságra építenek), hiszen
inkább az emberek érzéseit és érzékeit veszi
figyelembe, nem a számokat. A Yamaha úgy
gondolja, hogy amikor az ember és gép eggyé
válik, kommunikálni is képesek. A kapcsolatból
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rengeteg öröm származik, és szerintem ez nagyon különleges dolog. Ugyanígy kellene lennie
a ruháknak és viselőiknek is. Az Over kollekció
alkotása során ugyanazokat a vintage mintákat használtuk, mint a többi kollekciójuknál. A
végleges formákig rengeteg munka vezetett el,
azonban lenyűgöző volt látni, mennyire élvezte

a csapat a varrást, összeállítást és a többi fázist.
Én most dolgoztam először ekkora projekten, de
úgy érzem, nagyban segített kiszélesíteni kreatív
kifejezőképességünket.”
Az Over kollekciót a Children of the Discordance
Collection bemutatóján láthatjuk majd először a
Párizsi Divathéten.

design  Hideake Shikama

Shikamát a Yamaha Motor
Jinki Kanno ideálja ihlette
(amely a megelégedettségre
és teljességre utal), miszerint
az ember egy a géppel, amit
magának a gépnek is tükröznie
kell. A ruhakollekciót is ez
alapján tervezte meg.
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design  Bentley Centenary Opus

254 ezer dolláros
nagy könyv
EGY 254 EZER DOLLÁROS KÖNYVVEL ÜNNEPLI A BENTLEY SZÁZÉVES
SZÜLETÉSNAPJÁT. A “THE BENTLEY CENTENARY OPUS” RÁADÁSUL
GYÉMÁNTOKKAL VAN KIRAKVA. A LIMITÁLT KIADÁSÚ KÖNYV TÖBBE
KERÜL, MINT EGY CONTINENTAL GT VAGY EGY BENTAYGA SPEED.

A

nagy évfordulót megünneplendő a Bentley összedugta a fejét az Opusszal, hogy kiadják a The Bentley Centenary Opust, amely egy 800 oldalas luxuskönyv. Az előszót
a legendás divattervező, Ralph Lauren írta, és ez a legnagyobb kiadvány, amely egy
autógyártó történetét meséli el. Adrian Hallmark, a CEO is kapott egy saját fejezetet,
amelyben kifejti, merre tart a márka a következő száz évben.
„A luxust részben az emberek sikerigényére, önkifejezési igényére és jutalmazására való reakció
határozza meg. A Bentley ügyfelei a hagyományokat, örökséget, egyediséget és innovációt értékelik leginkább. Azonban azt hiszem, leginkább a vezetési élmény diktál.” – mondta Hallmark.
Ahogy a márkától várnánk, a keménykötésű könyv három limitált kiadásban lesz csak elérhető. A
3950 dolláros Centenary Edition 500 darabban készül majd el. A 16 ezer dolláros Mulliner Edition
100 példányban kapható. Ebben tíz darab hatalmas fotót is elhelyeztek a leghíresebb Bentley
modellekről, 56 festményt és a 2003-as Le Mans-győztes Speed 8 bal első abroncsának egy
darabját. A Mulliner Edition még a saját Bentley modelljükről is kérhetnek egy fotót a könyvbe.
Azonban a 100 Carat Edition a legkülönlegesebb mind közül. A csupán hét darabban elkészülő
sorozat 250 ezer dollárba kerül majd, a borítót pedig gyémántok díszítik. A tulajdonosok azt is
eldönthetik, hogy a borítón lévő Bentley márkajel fehérarany vagy platina legyen.
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design  Bentley Centenary Opus

„A luxust részben az emberek
sikerigényére, önkifejezési igényére
és jutalmazására való reakció
határozza meg. A Bentley ügyfelei
a hagyományokat, örökséget,
egyediséget és innovációt értékelik
leginkább. Azonban azt hiszem,
leginkább a vezetési élmény diktál.” –
mondta Adrian Hallmark.
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sport  Mercedes-Benz After Work Golf Cup

Munka után golf
A MERCEDES-BENZ ÖRÖMMEL FOGADTA, HOGY AZ R&A, A GOLFSPORT EGYIK IRÁNYÍTÓ TESTÜLETE FELISMERTE A RÖVIDEBB, MUNKAIDŐHÖZ JOBBAN IGAZODÓ VERSENYSOROZATBAN REJLŐ LEHETŐSÉGET,
ÉS HIVATALOSAN IS TÁMOGATJA A MERCEDES-BENZ AFTER WORK GOLF CUP-OT. A VERSENYSOROZAT
CÉLJA, HOGY A GOLF IRÁNT ELKÖTELEZETT, ÁM MUNKÁJUK MIATT ELFOGLALT JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA LEHETŐSÉGET KÍNÁLJON KEDVENC SPORTJUK GYAKORLÁSÁRA MUNKARENDJÜKHÖZ ÉS CSALÁDI KÖTELEZETTSÉGEIKHEZ IGAZODVA.

A

kilenclyukas versenyek népszerűsége egyre növekszik, ezt mi
sem mutatja jobban, minthogy
a Németországban megrendezett versenysorozat körülbelül
3000 versenyén - több mint 300 golfpályán
- mintegy 80 ezer golfozó vett részt. 2018ban a versenysorozat nemzetközi színtérre
lépett, és többek között Dél-Afrikában, Svédországban és Argentínában is megrendezték
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a Mercedes-Benz After Work Golf Cup-ot.
2019-ben Magyarország, Hollandia és Csehország is csatlakozik az MBAWGC versenysorozathoz, melyen a résztvevők vonzó díjakat nyerhetnek, illetve nemzetközi szinten
is versenyezhetnek a top helyezésekért a
digitális ranglistáknak köszönhetően. A hazai
versenyek a Magyar Golfszövetség szakmai
támogatásával valósulnak meg, és három
golfklubban zajlanak majd: az Academy Golf

Clubban, a Balaton Golf Clubban és a Pannonia Golf & Country Clubban. Az első versenyre 2019. június 12-én került sor a budapesti Academy Golf Clubban.
A Mercedes-Benz After Work Golf Cup nem
titkolt célja, hogy az első számú nemzetközi,
amatőr tornává váljon világszerte azon golfozók
számára, akik hobbijuknak versenyszerűen,
mégis lazább környezetben szeretnének hódolni munka után.

sport  Mercedes-Benz After Work Golf Cup

2019-ben
Magyarország, Hollandia
és Csehország
is csatlakozik
az MBAWGC
versenysorozathoz, melyen
a résztvevők vonzó díjakat
nyerhetnek,
illetve nemzetközi szinten is
versenyezhetnek
a top helyezésekért
a digitális ranglistáknak
köszönhetően.
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gasztró  VIII. Gere Jazz

Élmény a négyzeten
AZ IDÉN A FUNKY VILÁGÁBA KALAUZOLÓ GERE JAZZ FESZTIVÁLON A HAZAI JAZZ SZCÉNA TÖBB KIVÁLÓSÁGA
MELLETT AZ ACID JAZZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGI CSODÁJÁNAK TARTOTT VANESSA HAYNES ÉS A LEGDÖGÖSEBB
FUNKSZENZÁCIÓKÉNT APOSZTROFÁLT PB UNDERGROUND ÉNEKES-ÜTŐHANGSZERESE, DAN PEARCE IS FELLÉPETT. A KORÁBBI ÉVEKHEZ HASONLÓAN A VENDÉGEK KÉNYELMES UTAZÁSÁRÓL A MINI GONDOSKODOTT.

A

legdélebben fekvő hazai szőlőültetvények közé szervezett kétnapos VIII. Gere Jazz több mint 700
vendége idén nyáron a dzsessz
egyik legvidámabb és legfesztelenebb irányzatában, a funky-ban merülhetett el. A villányi Gere Attila Pincészet borai, a
gasztronómiai élvezetek és a szenvedélyes
dzsessz ötvözéséből született rendezvényen
a korábbi évekhez hasonlóan idén is a MINI
biztosított exkluzív kényelmi szolgáltatásokat a
látogatóknak.
Az elmúlt években különféle nemzetek zenéje
és konyhája együttesen adták a fesztivál tematikáját, az idei év programjának kialakításában
viszont maga a dzsessz volt a meghatározó
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tényező. Az igazi nyári funky-életérzés visszaköszönt a villányi kerti parti hangulatában, ahol
a Gere-borok és a gasztronómiai finomságok
mellett az új arculatot kapott Gere Frici és a belőle készülő Frici Spritz koktélok biztosították a
pezsgést.
A Gere Jazz első előadója a Malek Andi Soulistic volt, a sokoldalú énekesnő Villányban a funky klasszikus darabjait adta elő új értelmezésében. A ráhangolódás után a Garami Funky Staff
zenélt Veres Mónika „Nika” és Bebe közreműködésével, majd az ismert rádiós műsorvezető,
Garami Gábor régi nagy álmát váltotta valóra: a
‚70-es, ‚80-as és ‚90-es évek ismert funky, diszkó- és soulslágereit idézte meg a vendégeket
egy vidám házibuliba szólítva.

Szombaton áRON (azaz Romhányi Áron) &
Szakonyi Milán duója kezdett, akik többféle zenei hátterüknek köszönhetően izgalmasan ötvözik a dzsesszt, a blues-t és a funkyt. Utánuk
lépett fel a smooth jazz hazai nagyköveteként
ismert szaxofonos, Zolbert.
A Random Trip lényege a spontaneitás; a hagyományaihoz hűen ezúttal is egyedi felállásban zenélő produkcióban az élvonalbeli magyar zenészeket két nemzetközi sztárfellépő
is erősítette: az acid jazz egyesült királysági
csodájának tartott Incognito együttes ünnepelt énekesnője, Vanessa Haynes, valamint az
ugyancsak szigetországi, a legdögösebb funkszenzációként aposztrofált PB Underground
énekes-ütőhangszerese, Dan Pearce.

gasztró  VIII. Gere Jazz

„A fesztivál ideje alatt a MINI a Gere Jazz kiemelt támogatójaként
exkluzív shuttle szolgáltatást kínált a vendégeknek. Az 5 db
MINI Countryman és Clubman modellekből álló flottánkkal
gondoskodtunk arról, hogy a vendégek gondtalanul és a lehető
legnagyobb kényelemben utazhassanak a szálláshelyek és a Gere
Birtok exkluzív kerti partija között” – mondta el Németh Balázs, a
MINI márkavezetője az esemény kapcsán.
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kultúra  Magyar Állami Operaház

PucciniFeszt
A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ „PUCCINI ITÁLIÁJA” TEMATIKUS ÉVADÁT MEGKORONÁZÓ FESZTIVÁLT RENDEZTEK JÚNIUSBAN. A PUCCINIFESZTEN FELLÉPETT AZ ARGENTIN OPERALEGENDA, JOSÉ CURA, AKIVEL A
MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPADON TALÁLKOZHATOTT A KÖZÖNSÉG. SZÁLINGER BALÁZS KRIZANTÉMOK, AVAGY LIÙ HALÁLA CÍMŰ KAMARADARABJA AZ EIFFEL MŰHELYHÁZBAN KERÜLT SZÍNPADRA, GREGORY KUNDE AMERIKAI SZTÁRTENOR ÉS ELRAGADÓ MAGYAR PARTNERNŐI PEDIG AZ ERKEL SZÍNHÁZBAN
ARATTAK NAGY SIKERT.

J

osé Cura az operakedvelő közönség
nagy örömére júniusban ismét hazánkba érkezett: június 7-én és 9-én a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lépett fel a Magyar Állami Operaház és a
Budapesti Nyári Fesztivál közös produkciójában.
A világhírű művész az olasz zeneszerző összes
vokális művét bemutató PucciniFeszt keretében
műsorra tűzött, nagysikerű Turandot előadásban
énekelte Kalaf szerepét, összesen mintegy 5 600
néző előtt. A 21. század tenorsztárja a próbák
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szünetében az Opera új játszóhelyére, a próbaüzemben működő Eiffel Műhelyházba is ellátogatott, ahol egy exkluzív BMW fotózáson is részt
vett a márka legújabb 8-as Cabrio modelljével. A
művész kényelmét magyarországi tartózkodása
során egy BMW 640d GT xDrive modell segítette.
A Magyar Állami Operaház „Puccini Itáliája”
tematikus évadát megkoronázó PucciniFesztet
a zeneszerző életének egy tragikus momentumát feldolgozó zenés dráma ősbemutatója,
valamint egy gálakoncert zárta. A Wagner-te-

matikához kapcsolódó Siegfried-idill 2018-as
bemutatója után Szálinger Balázs költő újabb
zenés színművel gazdagította a kortárs irodalom és az opera műfajának kapcsolatát erősítő
repertoárt. A Krizantémok, avagy Liù halála az
Opera jelen évadának központi szerzőjét, Puccinit állította a középpontba.
A gyönyörű Puccini-szerzeményekkel kísért
darabban a címadó Krizantémok vonósnégyes
mellett olyan népszerű operákból szólalnak
meg részletek, mint a Pillangókisasszony, A

kultúra  Magyar Állami Operaház

A BMW Group közel 50
éves múltra visszatekintő,
világszerte több mint száz
kulturális intézményi
együttműködést magába
foglaló Art&Culture
programjához az Opera 2015
februárjában csatlakozott,
a vállalat magyarországi
kulturális kommunikációjának
pilléreként.

Nyugat lánya, a Gianni Schicchi, a Bohémélet
és természetesen a Turandot, de olyan ritkaságok is elhangoznak, mint a PucciniFeszten
ugyancsak bemutatott A fecske egyik áriája,
vagy a Capriccio sinfonico című darab részlete. A prózai szerepekben tehetséges fiatal
színészek – Olasz Renátó (Puccini), Tankó Erika (Elvira), Mészöly Anna (Dorina), Bajor Lili
(Fosca, Elvira lánya) és Stork Natasa (Giulia,
Dorina unokatestvére) – léptek színpadra, míg
az áriákat Rőser Orsolya Hajnalka és Boncsér

Gergely tolmácsolásában halhatta a közönség.
A Szilágyi Bálint rendezésében megvalósuló
előadás, amelynek szürreális látványvilágát
Márkus Sándor jegyzi, az idei évadban június
8-án és 9-én láthatta a közönség az Eiffel Műhelyházban.
Ugyancsak hölgyek gyűrűjében mutatkozott be
a napjaink legnagyobb Puccini-tenorjai között
számontartott amerikai Gregory Kunde is, aki
június 10-én először lépett fel Magyarországon. Kunde a világ legnagyobb operaházaiban

énekli Puccini műveit – a szerző darabjaiban
csak az elmúlt évben fellépett a Veronai Arénában, Madridban, Bolognában, Barcelonában, Dallasban és Tokióban, de elég, ha ehhez
megtekintjük a budapesti közönségnek küldött
videóüzenetét. Az International Opera Awards
által 2016-ban „Az év férfi énekesének” választott tenor 2017-ben szólólemezt is megjelentetett Vincerò! címmel részben verista szerzők
műveiből, ezúttal pedig az Erkel Színház közönségét nyerte meg magának.
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gasztró  Paloznaki jazzpiknik

Jó borok és jó zene
A NYÁR LEGHANGULATOSABB FESZTIVÁLJA, A JAZZPIKNIK AUGUSZTUS 1-3. KÖZÖTT PALOZNAKON! 4 SZÍNPADON, TÖBB MINT 30 KONCERTTEL A FESTŐI SZÉPSÉGŰ BALATON-FELVIDÉKEN, A FŰBEN ÜLŐS PIKNIK HANGULATTÓL, A KLUBHANGULATON ÁT A „NAGYKONCERT” ÉLMÉNYIG MINDEN MEGLESZ AZ IDEI JAZZPIKNIKEN.

A

Balaton északi partjának egyik
legkedvesebb falujában, Paloznakon a Homola Pincészet
2019-ban nyolcadaik alkalommal rendezi meg a Paloznaki
Jazzpikniket, ami kis Tájház udvari dzsemboriból vált 3 napos, mára már 4 színpados,
33 koncertes rendezvénnyé, 2015-től pedig
a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává.
Az alapötletet a jó borok és a jó zene kapcsolata adta, az ötletgazdák Homola Szabolcs
és Valde Orsolya. Egy olyan színvonalas
rendezvény létrehozása lebegett a szemük
előtt, amely a tömegfesztiválok mellett kínál
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alternatívát a Balatonon. A legjobb hazai és
nemzetközi előadók mellé fontos a minőségi
gasztronómia, a helyi termelők jelenléte és a
fenntarthatóságra való odafigyelés. A Balatontól egy kőhajításnyira, a paloznaki szőlőhegyen igazi piknik-hangulatra számíthatnak
a látogatók. A 500 lakosú falu ilyenkor három
napra a jazz balatoni fővárosa lesz: a falu
melletti nagyszínpadon napközben a plédeken ejtőzve, este pedig a füvön táncolva, a
csillagok alatt szólnak a nagykoncertek.
A 2019-es fesztivál sztárfellépője: Rick Astley
a Never Gonna Give You Up ’80-as évekbeli slágerének énekese, aki nagy sikerrel tért
vissza néhány éve új, kifinomult soul hang-

zásával. A Michael Jackson fiútestvéreiből
álló The Jacksons formációt most először
hallhatják a rajongók Magyarországon. A
jazz, a funk és a soul kiemelkedő alakjaival
találkozhatnak a piknikezők: csütörtökön a
The Jacksons adja a nyitókoncertet, előzenekara a Peet Project, akik az idei Jazzpiknik
fesztiválhimnuszának szerzői is. Pénteken a
The Brand New Heavies, Little G Weevil és a
Silhouette & Vinx varázsolja el a közönséget,
majd a szombati záróesten, augusztus 3-án
Rick Astley, Maceo Parker és Adani&Wolf lép
fel a nagyszínpadon. A további színpadokon
a magyar jazzélet jeles képviselői varázsolják majd el a piknikezőket.

gasztró  Paloznaki jazzpiknik

A legjobb hazai és nemzetközi
előadók mellé fontos a minőségi
gasztronómia, a helyi termelők
jelenléte és a fenntarthatóságra
való odafigyelés.
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Luxusrepülés, avagy
a repülés luxusa
AHOGY AZ ÉLET SZÁMOS TERÜLETE, ÚGY A LÉGI KÖZLEKEDÉS IS KITERMELTE A MAGA PRÉMIUM KATEGÓRIÁS SZOLGÁLTATÁSAIT. A MAGÁNREPÜLŐGÉP-BÉRLÉS IDEHAZA TALÁN MÉG EGY SOR SZTEREOTÍPIÁVAL
PÁROSUL, AZONBAN KÉTSÉGTELENÜL EGYRE NÉPSZERŰBB UTAZÁSI MÓD. EZT JÓL FÉMJELZI AZ IS, HOGY
A BÉRELHETŐ LÉGI FLOTTA ÉVRŐL ÉVRE NÖVEKSZIK. JOE KURTA NÉMETORSZÁG UTÁN MAGYARORSZÁGON IS MEGNYITOTTA JET CHARTER BRÓKER IRODÁJÁT, AMI IMMÁRON TÍZ ÉVE A SZEMÉLYRE SZABOTT
PRIVÁT LÉGI UTAZTATÁSRA SZAKOSODOTT. AZ ÜZLETEMBER SEGÍTSÉGÉVEL EGY PICIT MOST MI IS „SZÁRNYAKAT ADHATUNK VÁGYAINKNAK”, ÉS BEPILLANTHATUNK A KULISSZÁK MÖGÉ.
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SZÖVEG: BARNA ANDRÁS
FOTÓ: CALL A JET

A

z első kerület egy csendes utcájában található a Call a Jet
irodája. Némileg rendhagyó díszlet fogadja a belépő vendéget,
ugyanis itt a repülőgépmakettek
vagy pálmafás poszterek helyett ismert futballisták dedikált mezei uralják az ajtóval szemben
lévő falat. Ők és még számos jó nevű játékos
is utazik - velünk –
mondja Kurta úr jóleső
elégedettséggel
az
arcán. A brassói születésű üzletember Bonn
után tavaly nyitotta
meg budapesti irodáját. Vendéglátóm a zeneiparból nyergelt át
az utaztatás e speciális
területére, mondhatni,
családostól, hiszen ma
már szinte mindenki a
vállalkozásban dolgozik. Azt vallja: a magánrepülőgép-bérlés nem sokban különbözik
attól, mint amikor egy taxit hív az ember, természetesen nem vitatva azt a tényt, hogy eh-

hez bizony kétségtelenül vastagabb pénztárca
szükségeltetik. De az idő pénz – nem beszélve
a szolgáltatás nyújtotta kényelemről, aminek
manapság egyre többen hajlandók megfizetni
az árát.
Barna András (B. A.): Az emberek jellemzően
olyan vállalkozásokba vágnak bele, amiben otthonosan mozognak, vagy nagyon jól ismerik a
szakmát. Önt mi inspirálta? Kötődött valamilyen
módon a repüléshez?
Joe Kurta (J. K.): Nem volt semmilyen kötődésem, leszámítva az utóbbi tizenöt évet. A zeneiparból jöttem. Ezt
megelőzően egy zenei
kiadóm volt, ami Call
Records néven futott.

Ez egy nagyon érzékeny
ágazat, ugyanis minden
egyes út egyedi. Nincsen két
egyforma út, ügyfél. Minden
parterünknél más a fontos,
amit nekünk minden esetben
figyelembe kell venni.
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B. A.: Mielőtt továbbrepülünk, egy gondolatnyi vargabetűt írjunk
le a téma körül. Milyen
zenei stílust követtek?
J. K.: Könnyűzenében,
ezen belül is a house-,
funky-, később technoirányzatokban mozogtunk, még később
pedig a keményebb elektronikus vonalat is
képviseltük, forgalmaztuk. Nagyon sok bakelitet eladtunk világszerte, így Magyarországon

is. Sok DJ-vel, zenei producerrel álltunk kapcsolatban. Egy nagyon szép időszak volt.
B. A.: Ez nem egy amolyan magába szippantó
világ, amibe ha belekerül az ember, akkor onnan csak nehezen tud kiszállni?
J. K.: Kétségtelenül van ebben sok igazság, de
ha ez ember észnél van, akkor lehet ezt másként is csinálni. Mi nagyon sokat dolgoztunk.
Fellépéseink ugyan nem voltak, mint egyes
producereknek vagy DJ-nek, viszont rengeteg
zenei anyagot hallgattunk meg, és kiválasztottunk közülük olyan felvételeket, amiket később
legyárttattunk. Aztán változott a világ, aminek
hatására vagy nekünk is stílust kellett volna
váltani, vagy bezárni a boltot. Emellett ráadásul egyre inkább teret nyertek a digitális adathordozók, jöttek az első MP3-lejátszók, szóval
semmi nem mutatott túl jó irányba.
B. A.: Ma már elmondható, hogy ez a mostani
vállalkozás is jól muzsikál, de annak idején hogyan jött az ötlet, hogy belefogjon?
J. K.: Volt egy barátunk, aki Angliában egy
charter bróker cégnél volt alkalmazott. Ő beszélt nekünk sokat erről. Elkezdett érdekelni
a dolog. Olyannyira, hogy fogtuk magunkat,
és kimentünk Genfbe, a Business Aviation kiállításra. Mindez 2008-ban történt, a válságos
évek elején, ami paradox módon valahogy szerencsét is hozott. Mint oly sok másik, ez a terü-
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let is csak vegetált a kevés munka miatt, ennek
köszönhetően volt idő „velem” foglalkozni, és
nagyon sok segítséget kaptam mindenhonnan.
Rengeteget tanultam, rengeteg repülőgépet
megismertem, és a fejemben lassan összeállt
a koncepció is.
B. A.: Ezzel párhuzamosan ment a zenei vonal
is?
J. K.: Egy rövid ideig tartott a párhuzam, de később már csak a repülés maradt.
B. A.: Együtt csinálták az említett barátjával az
új céget?
J. K.: Nem, ő csak egy darabig volt társ. Kapott
egy visszautasíthatatlan ajánlatot a UPS-től, így
ő a biztosabb utat választotta. (Mosolyog.) Minden vállalkozásnak kell néhány év, amíg befut,
nálunk is el kellett telnie két-három évnek, mire
azt mondhattuk, hogy elindultunk. Pontosabban elindultam, mert addig egyedül csináltam
az egészet. Ez egy nagyon érzékeny ágazat,
ugyanis minden egyes út egyedi. Nincsen két
egyforma út, ügyfél. Minden parterünknél más
a fontos, amit nekünk minden esetben figyelembe kell venni. Sok kérést nagyon nehéz

megvalósítani, mert azt azért be kell látni, hogy
egy magánrepülőnél sem lehet bármit megcsinálni. Főleg, ha olyan nagy repterekre akarnak
menni, vagy onnan elrepülni, mint Frankfurt,
Moszkva vagy London.
B. A.: Hogyan lép be egy ilyen érzékeny piacra
az ember? Nyilván léteznek sémák, praktikák,
de az ön esetében ez hogy nézett ki?
J. K.: A zeneipari tevékenységemből sokat merítettem. Ott nagyon sok tapasztalatot szereztem üzletépítés terén, ez sokat jelentett. Aztán
az említett barátom nagyon sok jó tippel segített. Egyébként az elmúlt öt-hat évben futott fel
ez a típusú közvetítői tevékenység, amit ma mi
végzünk. Korábban ennek egyáltalán nem volt
ennyire széles piaca. Ma egészen más a helyzet. Csak mi tizenkétezer bérelhető repülőhöz
férünk hozzá világszerte, ezekről azonnal látjuk, hogy hol vannak, mikor szabadok stb. Ennek köszönhetően gyakorlatilag szinte azonnal
tudunk válaszolni egy megkeresésére. Előfordult olyan a praxisunkban, hogy valaki reggel
kilenckor felhívott, hogy sürgősen utazni akar,
és egykor már gépen ült. Számunkra nagyon
fontos, hogy egy bejövő megkeresésre azonnal

reflektálni tudjunk. Sőt arra is ügyelünk, hogy az
ügyfél kezét egészen az utazás végéig fogjuk,
aki így mindig tudja, hogy ki a kapocs, és kihez
fordulhat, ha kérdései merülnének föl.
B. A.: Mennyi utat bonyolítanak?
J. K.: Egy évben körülbelül ötszázat. De ehhez
az is nagyban hozzájárul, hogy viszonylag régen benne vagyunk a szakmában, ismernek
minket, és ennek köszönhetően a legjobb árakat is kapjuk.
B. A.: Vannak cégek, amelyek bérelhető flottát
tartanak, vagy egy-egy nagy légitársaság nyújt
ilyen szolgáltatásokat?
J. K.: Van ilyen is, olyan is, sőt van olyan, aki
magánszemélyként vásárol egy repülőgépet,
és amikor nem használja, akkor azt bérbe
adja egy légitársaságon keresztül. Ugyanis
repülőgépet fenntartani igen drága mulatság,
hiszen az akkor is viszi a pénzt, amikor a földön áll. Én azt szoktam mondani, hogy aki nem
repül havi ötven órát - ami nagyon sok –, annak
nem érdemes repülőt tartania. Persze a világon
számos gazdag ember meg tudja ezt tenni, de
nagy általánosságban nincs értelme.
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B. A.: Idehaza is van bérbeadással foglalkozó
cég?
J . K.: Tudomásom szerint akad egy-kettő.
B. A.: Hogyan történik egy rendelés? Maradjunk a taxis példánál!
J. K.: Amikor megkeresnek minket, akkor
nemcsak az úti cél a
lényeges szempont,
hanem az is, hogy
mikor akarnak repülni, hányan mennek,
mekkora a csomagigény, vagy akarnak-e esetleg kutyát,
macskát vinni stb.
Amikor ezek az információk megvannak,
akkor mi megkeressük a legközelebbi
megfelelő szabad gépet arra az időpontra. Az ajánlat mellé
az ügyfél megkapja
annak a gépnek a külső-belső fotóit, amivel ő
valójában utazni fog.

B. A.: Némileg kerülgetjük a kérdést, de nyilván
az ár sem mellékes. Mennyire drága egy bérelt
gépen utazni?
J. K.: Így utazni mindenképpen egy luxusdolog, viszont roppant kényelmes is, amiről kevesebb szó esik. Nézzük meg egy
példán
keresztül!
Mondjuk egy hat
fős
társaságnak
egy Budapest–Milánó oda-vissza út
hozzávetőlegesen
nyolcezer-ötszáz
(mivel
csúcsszezon van, ilyenkor
drágábbak a járatok) - euróba kerül.
Talán nem köztudott, de ebben az
esetben elég csak
a gép indulása előtt
negyedórával kint
lenni a repülőtéren,
egészen pontosan
a
Ferihegy–1-en,
ami egy gondolattal közelebb van a Liszt Ferenc Airportnál. Ha úgy adódna, hogy nem

Sok törzsutasunk van már,
olyan is, akik hat-hét éve már
csak velünk utazik.
A miénk egyfajta bizalmi
tevékenység is.
Az ügyfeleink egy jelentős része
sok esetben személyesen is meg
akar ismerni minket, számunkra
azért is volt fontos, hogy egy
ilyen exkluzív környezetben
nyissunk irodát.
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ér oda valaki időben, akkor felhív minket, és
mi értesítjük a pilótákat. Nemegyszer fordult
már elő olyan, hogy valaki valóban nem ért
oda időben, mert dugóba került, vagy csak
egyszerűen nem tudott időben elindulni.
Ilyenkor értelemszerűen a gép megvárja.
Ha valaki magánrepülőgépen utazik, azzal
minimum két-három órát spórol, hiszen nem
kell kint lennie a reptéren sokkal korábban,
nem kell várnia a biztonsági ellenőrzésre stb.
Egyszóval stresszmentes az egész. Arról
nem beszélve, hogy nekünk – ellentétben a
menetrend szerinti járatokkal – nem kell alkalmazkodnunk egyik vagy másik repülőtérhez. Az úti cél ismeretében a legoptimálisabbat választjuk ki, így az ügyfélnek nem kell a
leszállás után adott esetben órákig autóznia
ahhoz, hogy ténylegesen megérkezzen. Ez
egy olyan városban, mint például London,
ahol van tíz repülőtér, egyáltalán nem mellékes szempont. Szóval ez a repülési forma
a lehető legnagyobb szabadságot biztosítja. Mi még olyan dolgokra is oda szoktunk
figyelni, mint a közlekedési helyzet. Megnézzük, hogy az érkezés időpontjában általában
milyen forgalom várható, és erről tájékoztatjuk az ügyfelet is.
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B. A.: Sok a magyar ügyfelük?
J. K.: A tavalyi évben öt magyar ügyfelünk
volt, cégek és magánszemélyek egyaránt,
ami örvendetes. Az is elmondható, hogy az
elmúlt évben 17 százalékkal emelkedett a
magánrepülőgép-forgalom
Magyarországon, szóval mi úgy látjuk, hogy szépen lassan be fog indulni a piac. Ami egyfelől azért
van, mert ugyan ez egy luxusdolog, de nem
minden esetben méregdrága. Persze Kolumbiába elutazni tíz napra nem olcsó mulatság. Azért ezt a példát említem, mert néhány hónappal ezelőtt egy régi ügyfelünknek
szerveztünk egy ilyen utat. Németországi
indulással ezt a távot tizenegy óra alatt lehetett megtenni, és egyetlenegyszer sem
kellett leszállni. Mindez menetrend szerinti
géppel többszöri átszállást és többszöri tortúrát jelent, és nem mellesleg kétszer annyi
időbe kerül. Igaz, a gépet tíz napig parkoltatni kellett, ami nem olcsó mulatság. További
érdekes adalék, hogy az a Gulfstream gép,
amivel utazott, az akár 15 ezer méteren is
képes repülni, ezzel szemben a kabinban az
az érzésed, mint ha kétezer méteren mennél
csak. Mindemellett szinte nincsen egyáltalán
légi forgalom, az időjárás is más, elkerülnek
például a kellemetlen turbulenciák, az utazó
sem fárad el annyira.
B. A.: Említette, hogy vannak extrém kívánságok. Mikre kell gondolni?
J. K.: Semmilyen rossz dologra. Elmondhatjuk, hogy nálunk száz ügyfélből kilencvenkilenc teljesen normális és rendben lévő partner. Soha nem volt gondunk, ha akadna ilyen,
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akkor vele biztosan nem dolgoznánk többet.
Nagyon sok futballista volt már az ügyfelünk,
azt kell mondjam, hogy nagyon szeretünk
velük együtt dolgozni, mert rugalmasak. Sok
törzsutasunk van már, olyan is, akik hat-hét
éve már csak velünk utazik. A miénk egyfajta bizalmi tevékenység is. Az ügyfeleink egy
jelentős része sok esetben személyesen is
meg akar ismerni minket, számunkra azért is
volt fontos, hogy egy ilyen exkluzív környezetben nyissunk irodát. Az üzletpolitikánk
másik nagyon fontos része, hogy feleslegesen nem zaklatjuk az ügyfeleinket. Az utasaink nagy része pontosan tudja, mit akar. Amikor megrendel egy utat, akkor mi részletesen
felírunk mindent, és ehhez tartjuk magunkat;
történjen bármi, azt fogjuk neki adni, amit
kért, és ha minden sínre került, mi már csak
akkor keressük.
B. A.: Hol van még irodájuk?
J. K.: Németországban van a bázisunk, Bonn
mellett. Tavaly októberben nyitottuk ezt a budapesti irodát, és itt szeretném bővíteni a
tevékenységet. Szeretem ezt a várost, és a
családomat is szeretném idehozni. Úgy látom, hogy a problémák ellenére is látványos
fejlődés tapasztalható Magyarországon. Jelentős beruházások valósulnak meg, jó minőségben szolgáltató éttermek, szállodák
léteznek, és ezek magukkal hoznak egy speciális vendégkört is. Az igényesebb klientúra
86
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pedig reményeim szerint számunkra is üzletbővülést jelenthet.
B. A.: Mennyire kiszámítható ez a piac?
J. K.: Szinte egyáltalán nem kiszámítható.
És azt is látni kell, hogy nem lesz minden
ajánlatkérésből üzlet. Nemegyszer előfordul,
hogy egy utat, amit az ember megcsinált korábban mondjuk ötezer euróért, azt legközelebb csak 7-8 ezer euróért tudja kínálni, mert
közben olyanok lettek az adott körülmények.
Mondjuk épp nincs a közelben olyan gép,
amilyet az ügyfél igényelne. És itt ismét vis�szatér a bizalom kérdése, ugyanis mindenki
számol, és az ügyfélnek fontos, hogy olyan
céggel dolgozzon együtt, amelyik vigyáz a
pénzére.
B. A.: Van versenytársuk idehaza?
J. K.: Nem tudok róla, bár azt el tudom képzelni, hogy néhány légitársaságnak van olyan
része, amelyik brókerezik, de konkrét charter
bróker konkurensről nem tudok. Én azt gondolom, hogy jó pozíció szinte elsőként a magyarországi piacra lépni. Ez azt vetítheti előre, hogy
egyre több munkánk lesz, ahogy többen meg
fognak ismerni minket. Azt viszont nem gondolnám, hogy mondjuk tíz charter brókert el tudna
majd tartani ez a piac.
B. A.: Ön szerint hova lehet vagy érdemes
fejlődni?

J. K.: Azt gondolom, hogy sok olyan ember
él Magyarországon, aki megtehetné, de még
nem próbálta ki a magánrepülő-bérlést. Aki
nem utazott még így, az el sem tudja képzelni, hogy ez milyen jó dolog. Főleg a nyári
időszakban, amikor „tele van minden”, és a
zsúfoltság mellett még a járatok jó része is
szinte biztosan késni fog. Szóval, aki egyszer
kipróbálja velünk ezt a dolgot, az később bizonyosan nem akar majd másként repülni.
(Nevet.) Nyilván ehhez megfelelően tehetősnek is kell lenni, vagy legalábbis nagyon
jól kell hozzá keresni. Van olyan ügyfelünk,
aki egyébként év közben a menetrend szerinti járatokat használja, de egy évben egyszer – nyaraláskor – magánrepülőgépet bérel. De vannak családos partnereink is, akik
így utaznak. Azt is meg kell jegyezni, hogy
az elmúlt évek alatt jelentősen csökkentek a
költségek is. Ma már némelyik légitársaság
flottájában egy típusból van már mondjuk
tíz repülőgép. És ezek úgy vannak optimalizálva, hogy a lehető legkisebb költséggel
tudjanak dolgozni. Például ha négy ember
mondjuk Budapestről Münchenbe akar utazni, akkor lehet, hogy magánrepülő-bérléssel
megússza annyiból, mint ha egy menetrend
szerinti járatra az utolsó pillanatban venne
jegyet. De egy cégvezetés is jobban járhat,
ha rögtön egymás után több városba vagy
országba kell elmennie. Mindezt egy repülővel megteheti, nem kell átszállni, szállodát

business  magánrepülo˝ bérlés

bérelni stb. A hasznos idő megmarad, és tegyük hozzá, hogy feleannyira sem fárasztó.
Azt gondolom tehát, hogy számos dologról
nincs tudomásuk az embereknek. Nekünk az
a feladatunk, hogy ezeket bemutassuk a leendő partnereinknek.
B. A.: A szolgáltatásnak akkor van vége, amikor a gép begurul a terminálra, vagy további
szolgáltatást is nyújtanak?
J. K.: Minden attól függ, hogy az ügyfél mit
szeretne. Ha azt szeretné, hogy amikor leszáll,
akkor álljon ott egy V vagy S osztályú autó,
akkor ott fog állni. De igény szerint szállodát
is foglalunk neki, ha kell. Egyébként az ügyfél
egy nagyon pontos leírást, úgynevezett flight
- briefinget kap az utazás előtt, amiben benne vannak a repülőgép adatai, a pilóták neve,
illetve az is, hogy amikor leszáll a gép, akkor
hol találja a találkozási pontot, és oda hogyan
jut el. Mi egyébként figyeljük a járatokat, és
azonnal be tudunk avatkozni, ha esetleg valami nem várt dolog jön közbe. De utókövetés
is van, amikor megkérdezzük az ügyfelünket,
mindennel meg volt-e elégedve. Így van lehetőség az azonnali visszacsatolásra. Visszatérve az eredeti kérdésre: a szolgáltatásunkban
alapvetően nincsen benne, pontosabban automatikusan nem ajánljuk fel az egyéb autó- vagy
szállodabérlést. Igény esetén természetesen
megoldjuk a világ bármely táján, azonban mi
elsősorban a repülésre koncentrálunk.

Előfordult olyan a praxisunkban, hogy valaki reggel kilenckor
felhívott, hogy sürgősen utazni akar, és egykor már gépen
ült. Számunkra nagyon fontos, hogy egy bejövő megkeresésre
azonnal reflektálni tudjunk.
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A Motorok Szimfóniája
A VILÁGHÍRŰ CONCORSO D’ELEGANZA VILLA D’ESTE A TÖRTÉNELMI AUTÓCSODÁK ÉS A LEGENDÁS MOTORKERÉKPÁROK LEGEXKLUZÍVABB ESEMÉNYE, AMELYET A BMW GROUP ÉS A GRAND HOTEL VILLA D’ESTE
LUXUSSZÁLLODA IDÉN IS KÖZÖS RENDEZŐKÉNT HÍVOTT ÉLETRE. HAMISÍTATLANUL EGYEDI ATMOSZFÉRÁJÁT A HÁROMNAPOS FESZTIVÁL A JÁRMŰKÜLÖNLEGESSÉGEK EXKLUZÍV FELHOZATALÁNAK, A COMÓI-TÓ
PARTJÁN ELTERÜLŐ KERTEKNEK ÉS A MŰÉRTŐ KÖZÖNSÉGNEK, VALAMINT A JÖVŐBE MUTATÓ, MODERN
KONCEPCIÓK, AZ EGYEDÜLÁLLÓ TANULMÁNYOK ÉS A RITKA TÖRTÉNELMI KINCSEK VARÁZSLATOS FORGATAGÁNAK KÖSZÖNHETI.
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A

történelmi autócsodák és a legendás motorkerékpárok felvonulásának ezúttal is a Grand
Hotel Villa d’Este és a Villa Erba
luxusszállodák káprázatos parkja adott otthont, ahol a látogatókat nem csupán
a kiállított járművek szépsége, de az autó- és
motorkerékpár-gyártás magával ragadó fejezetei is elvarázsolták. A látványos időutazást a
klasszikus járművek több ezer rajongója közösen élte át a Comói-tó partján.
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A közönség és a szakmai zsűri közötti tökéletes harmóniának köszönhetően az Alfa
Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring kétszeres
győztesként gurulhatott fel az idei Concorso
d’Eleganza Villa d’Este képzeletbeli dobogójára. Egy nappal azután, hogy a Comói-tó partjára kilátogató közönség soraiban látványos
diadalt aratott, az 1937-ben napvilágot látott,
magával ragadó stílusjegyekkel és kifinomult
technikai megoldásokkal felvértezett kétajtós
kupé a történelmi járműkülönlegességek le-

gendás szépségversenyeként megrendezett
esemény idei felvonásának abszolút trófeáját
is elhódította, „A Motorok Szimfóniája, avagy
a Concorso d’Eleganza Villa d’Este és a BMW
autómodelljeinek 90 éve” („The Symphony of
Engines – 90 Years of the Concorso d’Eleganza Villa d’Este & BMW Automobiles“) mottó alatt életre hívott három nap így a milánói
gyöngyszem kétszeres győzelmét hozta. A
különleges modell tulajdonosa, az amerikai
David Sydorick a zsűritől kiérdemelt „Best of

veterán  Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Show” kitüntetés mellé az újratervezett Trofeo
BMW Group trófeát is átvehette.
A 2019-es Concorso d’Eleganza Villa d’Este
kétszeres győztese már megszületésekor is
igazi ritkaságnak számított: az Alfa Romeo
8C 2900B rendhagyó összeállításából 1937
és 1940 között mindössze harminc példány
látott napvilágot Milánóban. A modell műszaki
alapját az Alfa Romeo rendkívül sikeres versenyautói adták, meghajtásáról pedig egy
teljes egészében öntvényből készült, soros

A Concorso d’Eleganza Villa d’Este idén először nem
csupán az autóipar legkiemelkedőbb formatervezőinek, de a
motorkerékpár-gyártóknak is teret engedett, akik kétkerekű
vízióikat is reflektorfénybe guríthatták. Az esemény különleges
hidat épített a régmúlt idők mobilitási szokásai és a jövő
fantasztikus elképzelései közé.
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nyolchengeres benzinmotor gondoskodott. A
dupla vezérműtengely és a két turbófeltöltő
180 lóerő maximális teljesítményt varázsolt elő
az erőforrásból, a kétajtós kupé exkluzivitását
pedig hátratolt váltó és független kerékfelfüggesztések fokozták. A hosszított tengelytávolsággal gyártott öt modell első példányaként a
kupékülönlegességet a Carrozzeria Touring
manufaktúra Superleggera karosszériával látta el, amelynek tökéletesen harmonizáló stílusjegyei a kifinomult technikai megoldásokkal
még 82 év után is hatalmába kerítik a műértőket – ahogyan az az idei Concorso d’Eleganza
Villa d’Este színpadán is kiderült.
A milánói ritkaság tulajdonosa már második
alkalommal emelhette magasba a Trofeo BMW
Group trófeát: 2015-ben David Sydorick előkelő gyűjteménye egy másik Alfa Romeo modelljével hódította el a show legjobbjának járó
„Best of Show” kitüntetést. „Autómodelljeimmel számos díjat megnyertem már, de ez az az
autó, amely minden vágyamat kielégíti. A Villa
d’Este „Best of Show” trófeájának megnyerése számomra egy megkoronázással ér fel. Én
és a feleségem a legőszintébb köszönetünket
szeretnénk kifejezni ezért a díjért” – mondta az
örömittas tulajdonos a díjátadó ceremónián.
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A legkülönbözőbb korszakok
emlékeit idéző ötven
autómodell között egy 1925ös Vauxhall 30-98, egy 1963as Fiat-Abarth Monomille GT,
egy 1954-es Mercedes-Benz
300 SL, egy 1961-es Ferrari
250 GT California Spyder, egy
1971-es Lamborghini Miura
P 400 S, egy 1949-es Ferrari
166 Mille Miglia és egy 1967es Lamborghini Marzal is
kategóriagyőzelmet ünnepelt.
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A 2 millárdos kocsi
A PEUGEOT L45 KORÁNAK ABSZOLÚT CSÚCSTECHNOLÓGIÁJÁT
KÉPVISELTE; AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉPÍTETT VERSENYAUTÓNAK
MINDÖSSZE KÉT PÉLDÁNYA ÉLTE TÚL AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVET. PIACI
ÉRTÉKE ENNEK MEGFELELŐEN FELFOGHATATLANUL MAGAS. DE MI IS
PONTOSAN AZ L45 TÖRTÉNETE?
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A

z automobilizmus hajnalán Franciaország volt az európai autógyártás
és a motorsport fellegvára. Magasan képzett autómérnökök, jól
felszerelt autógyárak és innovatív
tervezők teremtették meg az autóipar fejlődésének feltételeit, a kor átlagánál messze magasabb
színvonalú úthálózat pedig teret adott az autóversenyzés megszületésének. Hamarosan megépültek az első versenypályák, és a XX. század első
éveiben megkezdődött az autógyártók fejlesztési
versenye: egyre nagyobb lökettérfogatú motorokat építettek a kezdetleges vázakba, az akár 16
(!) literes blokkok maximális teljesítménye elérte az
akkoriban felfoghatatlan 140 lóerőt.
Volt azonban egy csapat pilóta, akik úgy gondolták, nem ez az automobil jövője. Georges
Boillot és Jules Goux, valamint a Hispano-Suizától átcsábított Paul Zuccarelli meggyőzték
Robert Peugeot-t, hogy engedélyezze számukra a kísérletezést. Hamarosan el is készültek
egy forradalmian újszerű, hengerenként négyszelepes, kettős felülfekvő vezérműtengellyel
szerelt, úgynevezett kényszervezérelt négyhengeres motor terveivel, ami köré Ernest Henry rajzolt áramvonalas karosszériát. A mindös�sze 7,6 literes, száraz karteres blokk égéstere
félgömb alakú volt, a gyújtógyertyát középen
helyezték el – ez a kombináció annak idején
forradalminak számított. A Peugeot gyár derék
mérnökei tomboltak a gondolattól, hogy egy
csapat amatőr mindenféle képesítés, diploma
és gyakorlat nélkül motortervezősdit játszhat,
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ráadásul a cég költségén. A sarlatánoknak
(ahogy a cégen belül sokan nevezték őket)
azonban igazuk lett: a 112 lóerős, 186 km/óra
(vagy különlegesen áramvonalas karosszériával még magasabb) végsebességre képes L76
azonban igazolta elméletük helyességét, és a
Peugeot 1911-től uralta Európa, majd később
Észak-Amerika versenypályáit is.
Az alapkonstrukciót az évek során folyamatosan tökéletesítették, igazodva a folyton változó kiírásokhoz. A lökettérfogat egyre kisebb,
a fajlagos teljesítmény mind nagyobb lett, és
közben a versenyautót (amelynek elnevezése
mindig a motor űrtartalmát tükrözte, deciliterben kifejezve) is fejlesztették. Ennek maga a
versenyprogram teremtette meg az anyagi
hátterét: egy-egy futamgyőzelem után mindig
akadt néhány tehetős rajongó, lelkes amatőr
versenyző, akik minden pénzt megadtak volna
a kor legtökéletesebb versenyautójáért, Robert
Peugeot pedig készséggel el is adta nekik azokat. A fejlesztés csúcspontja volt az 1914-es
L45: ezen olyan, hallatlan újításokat alkalmaztak először a Sarlatánok, mint a négy fékezett
kerék (a korabeli versenyautóknak csak a hátsó tengelye volt fékezhető), vagy a szárnyas
központi kerékcsavar, amelyet egy jól célzott
kalapácsütéssel meg lehetett lazítani, értékes
pillanatokat nyerve a kerékcserénél.
Az L45 megjelenésének évében azonban kitört az első világháború, és Európa felhagyott
az autóversenyzéssel. Mégsem volt minden
veszve. Eddigre a Peugeot versenyautói már

Észak-Amerikában is nagy hírnévre tettek szert:
a márka 1913 óta rendszeresen részt vett az indianapolisi 500 mérföldes futamon, ám 1916-ra
az Egyesült Államok is kezdett belesodródni a
világégésbe, így alaposan megcsappant a rendelkezésre álló versenyautók száma. Az Indy
500-as főszervezője Európába utazott, hogy
felkutassa a béke éveiből esetleg megmaradt
autókat, és rá is bukkant két Peugeot L45-ösre – az egyik az 1914-es lyoni nagydíjra épített
tartalék autó volt.
Amikor az első békeévben újraindult az autóversenyzés az Újvilágban, az L45-öst egy szerelőből
versenyzővé avanzsált úriember Art Klein vezette.
Mecénása 1923-ban Klein nevére íratta az autót;
tőle került 1949-ben egy Lindley Bothwell nevű
kaliforniai narancstermesztőnek a messze földön
híres gyűjteményébe. Mivel az autó váza és motorja még az eredeti volt, Lindley úgy döntött, nem
újítja fel. 1986-ban bekövetkezett haláláig Lindley
időről időre vezette is az autót, többek között az
indianapolisi pályán is, ahol 166 km/órás átlagsebességgel futott egy kört. 2000-ben elkerülhetetlenné vált a motor felújítása (de nem cseréje!),
ám ettől eltekintve tökéletesen eredeti állapotban
került a Lindley-gyűjtemény több kincsével együtt
kalapács alá 2017 végén, mint a világ egyetlen
Grand Prix múlttal rendelkező, fennmaradt Peugeot L45-öse (az 1916-ban Amerikába szállított
két autó közül a másik soha nem látott európai
versenypályát.)
A Bonhams aukcióján aztán 7,26 millió dollárt,
azaz 2,06 milliárd forintot fizetett a ma is 160 km/
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A fejlesztés csúcspontja
volt az 1914-es L45: ezen
olyan, hallatlan újításokat
alkalmaztak először a
Sarlatánok, mint a négy
fékezett kerék (a korabeli
versenyautóknak csak a hátsó
tengelye volt fékezhető), vagy a
szárnyas központi kerékcsavar,
amelyet egy jól célzott
kalapácsütéssel meg lehetett
lazítani, értékes pillanatokat
nyerve a kerékcserénél.

óra feletti végsebességre képes járműért egy
meg nem nevezett titokzatos gyűjtő. Ez a félelmetesen magas összeg több mint kétszerese
volt az autó előzetesen becsült értékének, ám
valójában még ez is jutányosnak számít, hiszen
sportsikerei és korszakalkotó technológiai megoldásai az automobil történetének egyik legnagyobb jelentőségű, felbecsülhetetlen eszmei értékű alkotásává teszik a Peugeot versenyautóját.
Ez volna tehát minden idők legértékesebb francia
autója? Nos, majdnem. A Talbot-Lago általában
népszerű egzotikum az autós árveréseken, egy
bizonyos típusa, a harmincas évek második felében gyártott, soros hathengeres motorral szerelt
T150 C SS (azaz Competition Supersport) különösen keresett; jó pár példányáról tudunk, amely
hárommillió dollárnál is többet hozott előző gazdájának a világ nagy árverésein. Legdrágább
példányát azonban New Yorkban adták el 2013ban, szívdobogtató 7,15 millió dollárért (2,03 milliárd Ft). Nem mehetünk el említés nélkül a világ
egyik legbizarrabb automobilja: a propellerrel
hajtott (pontosabban vontatott) 1921-es Helica de
Leyat mellett. A mindössze harminc példányban
gyártott, és mindössze két példányban fennmaradt jármű értékét 20 millió dollárra (5,7 milliárd
Ft) becsülik, ami őrületes összeg, de nem több
becslésnél, mivel az autónak soha egyetlen példánya sem került árverésre, és privát tranzakciókról sem lehet tudni. Fogalmazzunk tehát úgy:
egyetlen ma is francia márkaként működő autógyártó sincs, amely fennállása során értékesebb
automobilt épített volna a Peugeot L45-ösnél…
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Kupé limuzin
AZ ÚJ BMW 8-AS SOROZAT MAGÁVAL RAGADÓ PORTFÓLIÓJA EGY NÉGYAJTÓS SPORTAUTÓVAL GAZDAGODIK. EGYEDÜLÁLLÓ KAROSSZÉRIAKONCEPCIÓJÁVAL, VALAMINT A LEGINTENZÍVEBB MENETDINAMIKAI
TULAJDONSÁGOKAT VALÓRA VÁLTÓ HAJTÁSLÁNC- ÉS FUTÓMŰ-TECHNOLÓGIÁJÁVAL A BMW 8-AS GRAN
COUPÉ A LUXUSSZEGMENS LEGSPORTOSABB NÉGYKEREKŰJEKÉNT ÜNNEPLI VILÁGPREMIERJÉT.

A

z új BMW 8-as Coupé és a BMW
8-as Cabrio után a BMW 8-as Gran
Coupé az új BMW 8-as sorozat
harmadik karosszériaváltozataként
érkezik meg az utakra, hamisítatlanul egyedi karakterrel, felejthetetlen vezetési
élménnyel és olyan lebilincselő formanyelvvel,
amelynek egyszerre lendületes és elegáns vonalvezetése mögött még a hátsó üléseken utazókat
is jelentős mértékben megnövelt helykínálat kényezteti. A modern luxust mindeközben exkluzív
felszereltségi opciók és a járművezérlő funkciók,
a vezetést támogató rendszerek, illetve a járműkapcsolati megoldások legkorszerűbb technológiai innovációi garantálják.
A BMW 8-as Gran Coupé a luxusszegmens
egyetlen olyan modellje, amelynek egy kétajtós
sportautó szolgált közvetlen műszaki alapjául. A
kirobbanóan energikus menettulajdonságok így
megnövelt tengelytávolsággal és típus-specifikus
futómű-hangolással párosulnak, amely a sportau-
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tós vezetési élmény és a fejedelmi menetkomfort
egészen rendkívüli, összehasonlíthatatlan harmóniáját kelti életre. Mint ilyen, a BMW 8-as Gran
Coupé tulajdonosai nem csupán egy négyajtós
sportautó vérpezsdítő adottságaival, de egy
hosszú távon is megbízható és a hétköznapokban is kiválóan használható luxusautó kényelmi
kvalitásaival is gazdagodnak.
A BMW márka új formanyelve, amely a precíz
vonalak mentén megálmodott jármű-sziluett
és a hosszan elnyújtott, nagyméretű karos�szériafelületek elegáns harmóniáját kelti életre, a BMW 8-as Gran Coupé megszületésével
minden korábbinál magasabb szinten váltja
valóra a vérpezsdítő sportosság és a fényűző
megjelenés közötti rendhagyó egyensúlyt. A
tervezőmérnökök a négyajtós kupé karosszériakoncepcióját a kimagasló elegancia és a jövőbe mutató progresszivitás stílusjegyei szerint
formálták egyedivé, amely végül 5 082 milliméter hosszan, 1 932 milliméter szélességben és

1 407 milliméter magasan öltött testet, 3 023
milliméteres tengelytávolsággal.
Az újdonság piaci premierje négyféle hajtáslánc-technológiával veszi kezdetét. A BMW
M850i xDrive Gran Coupé meghajtásáról egy
530 lóerő maximális teljesítményre képes, V8as benzinmotor gondoskodik, a BMW 840d
xDrive Gran Coupé motorházteteje alatt pedig
egy 320 lóerő maximális teljesítményre képes,
soros hathengeres dízelmotor dolgozik. A tervezőmérnökök a BMW 840i Gran Coupé és a
BMW 840i xDrive Gran Coupé orrába egy magas fordulatszám-tartományig kalibrált, soros
hathengeres benzinmotort építettek, amelynek
maximális teljesítménye 340 lóerő.
A BMW 8-as Gran Coupé világpremierje a
BMW Group Münchenben megrendezendő
#NEXTGen fesztiváljának egyik fénypontja lesz.
A modell globális értékesítése ezt követően néhány hónappal később, 2019 szeptemberében
kezdődik.
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És ahogyan jellegzetes
karosszériaarányairól, úgy
a BMW 8-as Gran Coupé
az oldalfelületek és a hátsó
kialakítás formanyelvéről
is egyértelműen
megkülönböztethető az új
BMW 8-as sorozat többi
képviselőjétől.
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Száguldásra született
LEGYEN SZÓ AKÁR KANYARGÓS ORSZÁGÚTI UTAZÁSRÓL, AKÁR VÉRPEZSDÍTŐ VERSENYPÁLYÁS TEMPÓRÓL, A MINI JOHN COOPER WORKS MINDEN ESETBEN A LEGMAGASABB SZINTŰ MÉRCEKÉNT SZOLGÁL,
S NEM ÉREZTÜK EZT MÁSKÉNT A LEGUTÓBBI TESZTÜNK ALKALMÁVAL. A KOCSI MÉG MINDIG AZ EGYIK
LEGJOBB MINI GTI.

L

etaglózóan dinamikus menetteljesítményét a MINI John Cooper Works
elsősorban a sorozatgyártású modellben valaha kínált eddigi legerősebb MINI-motornak köszönheti. A
típus-specifikus hangolású MINI TwinPower
Turbo technológiával felszerelt 2.0 liter hengerűrtartalmú, négyhengeres erőforrás 231
lóerő maximális teljesítményre képes, amely az
extrém vezetési élmény érdekében a mérnöki
precizitással megtervezett nagyteljesítményű
csomag alappilléreként a sport futóművel, a
MINI John Cooper Works aerodinamikai elemekkel és az utastér versenysportos kiegészítőivel
tökéletes harmóniát alkot. A brit kisautó-gyártó
háromajtós csúcsmodellje 6,3 másodperc alatt
gyorsul fel álló helyzetből 100 km/h-s sebességre, amely az opcionális extrafelszereltség
részeként elérhető hatsebességes Steptronic
automataváltóval 6,1 másodpercre csökken.
A MINI a futóművet precízen a motor erejéhez és teljesítmény-karakterisztikájához iga-
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zította, és a modell új fejlesztésű Brembo
sportfékeket; exkluzív, 17 col peremátmérőjű
John Cooper Works Race Spoke könnyűfém
keréktárcsákat kapott. A vezetési élményt tovább növelik a következő technológiák: elektromechanikus kormányrásegítés Servotronic
funkcióval; Dinamikus Menetstabilizáló Rendszer (DSC) Dinamikus Vonóerő-szabályzással (DTC) és Elektronikus differenciálzár-hatású funkcióval (EDLC) és az opcionálisan
elérhető a Dinamikus Csillapítás-szabályzás
(Dynamic Damper Control).
Az új MINI John Cooper Works aerodinamikai
szempontból optimalizált karosszériaformát kapott, szériában LED-technikájú fényszórói fehér
irányjelzőkkel egészülnek ki. A sportautós hangulatot az utastérben többek között az exkluzív Dinamica-/szövetkárpitozással és integrált fejtámlákkal szerelt John Cooper Works sportülések,
a John Cooper Works küszöblécek, az immár
nyolcfokozatú Steptronic sport automatikus váltó
esetében váltóbillentyűkkel ellátott John Cooper

Works multifunkciós kormánykerék és a vezető
előtti és a középkonzolon lévő műszeregységek
biztosítják.
Az autóban utazók biztonságáról az optimalizált karosszériaszerkezet, az első- és az oldallégzsákok, a függönylégzsákok, a minden ülőhelyen hárompontos, automata biztonsági övek
és a gumiabroncs-nyomásellenőrző rendszer
gondoskodik, a gyalogosok védelmét pedig a
félaktív motorházfedél-rögzítés segíti elő.
Összeségében a frissítés ugyan hat- helyett
nyolcfokozatú automata váltót hozott, de lényegében nem érintette a háromajtós MINI leg�gyorsabb kivitelének esszenciáját. A frissített
MINI John Cooper Works nagy élményekkel és
fokozott hangulattal szolgál. A mérnökök mesterien ötvözték a sportos képességeket a hétköznapi használatban is fontos értékekkel, így
a JCW képes másodpercek alatt parázs kisördögből jámbor báránykává válni – noha minden
bizonnyal inkább előbbi dominál majd minden
tulajdonosnál.

autó  MINI John Cooper Works

Letaglózóan dinamikus
menetteljesítményét
a MINI John Cooper Works
elsősorban
a sorozatgyártású modellben
valaha kínált eddigi legerősebb
MINI-motornak köszönheti.
A típus-specifikus hangolású
MINI TwinPower Turbo
technológiával felszerelt
2.0 liter hengerűrtartalmú,
négyhengeres erőforrás
231 lóerő maximális
teljesítményre képes

Fotó: Novák Ildikó
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motor  Wheels and Waves
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Honda 50
IDÉN IS OTT VOLT A HONDA MOTOR EUROPE A LEGENDÁS WHEELS &
WAVES FESZTIVÁL KIÁLLÍTÓI KÖZÖTT. A NYOLCADJÁRA MEGRENDEZETT
MOTOROS TALÁLKOZÓN A NÉGYHENGERES HONDÁK ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETÉT ELEVENÍTI FEL A JAPÁN MÁRKA, UGYANIS PONT FÉL ÉVSZÁZADA, 1969-BEN KEZDŐDÖTT MEG A HONDA CB750 FORGALMAZÁSA.

motor  Wheels and Waves

A

Wheels & Waves (W&W) egészen más, mint a többi épített motorok köré szerveződő
fesztivál, különösképp, hogy
számtalan japán és amerikai
belpiacos modellt láthatnak az érdeklődők.
Sajátossága, hogy a szörfös és gördeszkás
szubkultúra követőinek is otthont ad, és persze jobbnál jobb zenekarok váltják egymást
a baszkföldi tengerparton.
A Honda 2019-ben, a CB750 piaci bevezetésének 50. évfordulóját ünnepli, ezért az
elmúlt fél évszázad összes jelentős soros,
négyhengeres Honda motorkerékpárját kiállította a W&W helyszínéül szolgáló Biarritzban,
sőt a legszebb európai átépített CB1000Reket is elhozta, hogy rámutasson: a „Neo
Sport Café” modellcsalád zászlóshajójában
fonódnak össze a nagynevű ősök legjobb
tulajdonságai.
A CB125R, CB300R, CB650R és CB1000R
típust felvonultató „Neo Sports Café” família
tagjai nem egyszerű retró motorkerékpárok,
sokkal inkább ultramodern klasszikusok, melyeknél a régmúlt szemet gyönyörködtető formai elemeihez a legújabb, leghatékonyabb
műszaki megoldások társulnak.
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A 12 egyedi, lélegzetelállító custom CB1000R
egyebek mellett Franciaországból, Olaszországból, Spanyolországból és Svájcból érkezett, s kordokumentumként ott állt mellettük
egy eredeti, 1969-es CB750 is, ami az elmúlt
évtizedek soros, négyhengeres Hondáinak
állít emléket.
A Honda CB750 olyan volt 1969-ben, mint
egy látomás – tulajdonképpen minden téren
új mércét állított. Azon túlmenően, hogy ez
volt a világ első sorozatgyártású soros, négyhengeres, 750 cm3-es motorkerékpárja, első
szériamotorként kapott önindítót és alapáras
tárcsaféket.
Eredetileg az Egyesült Államok piacára szánták, méghozzá roppant versenyképes, 1495
dolláros áron, de híre villámgyorsan terjedt
szerte a világon, és meg is alapozta az elkövetkező ötven év sikereit.
A Honda kiállítási területén három egyedi
építésű CB1000R is helyet kapott, ezek a
spanyol Dream Garage custom motoroknak
kiírt versenyén álltak rajthoz. A Hakuba Motostól érkező, Alfredo névre keresztelt átépítést például Freddie Spencer CB1000R-je
inspirálta, műszaki színvonaláról pedig sokat
elárul, hogy ott volt a Jaizkibel hegységbe

vezető Punks Peak futamon, amivel az ötnapos fesztivál vette kezdetét.
Svájcot két nagyon különböző CB1000R
képviselte
Franciaországban.
Egyikük
CB1000R-adical fantázianéven, a Fuhrer Moto
és Gannet Design munkájaként látott napvilágot, agresszív megjelenését Walter Oberli
terepmintás fényezése és a Rotobox karbonkerék-garnitúrája teszi teljessé. Közvetlenül
szomszédságában állították közszemlére az
Africa Four CRF1000R-t, ami a jelenleg forgalmazott Honda motorkerékpárok egyedi
megoldásait vonja össze, s olyan részletek varázsolják igazán különlegessé, mint az aranyszínű felnigarnitúra, a CRF450R-fejidom vagy a
HRC-témájú fényezés.
A Honda Italy három motort hozott Biarritzba,
melyek közül aligha nem az aranyba öltöztetett, álomszép „The Tribute” a legérdekesebb – tervezőit az 1969-es CB750 eredeti
színei ihlették.
Franciaországból négy egyedi CB1000R sereglett össze a Honda standjára, ezek közül
egy a biarritzi 3C Motos motorkerékpár-kereskedés szakembereinek munkája. Feketére fényezett alkatrészeivel vélhetően a W&W
egyik legfeltűnőbb szereplője volt.

motor  Wheels and Waves

A Honda 2019-ben, a CB750 piaci bevezetésének 50.
évfordulóját ünnepli, ezért az elmúlt fél évszázad összes jelentős
soros, négyhengeres Honda motorkerékpárját kiállította a W&W
helyszínéül szolgáló Biarritzban, sőt a legszebb európai átépített
CB1000R-eket is elhozta.
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yacht  Project Vela

Távolban egy fehér vitorla
OLASZUL A „VELA” AZT JELENTI, HOGY VITORLA – PASSZOLÓ BECENÉV ENNEK A 262 LÁB HOSSZÚ VITORLÁS YACHTNAK, AMELYET MASSZÍV, ÖSSZESEN124 EZER NÉGYZETMÉTERNYI FELÜLETŰ VITORLÁVAL
TERVEZNEK (AMIT EGY HIBRID MOTOR EGÉSZÍT KI). A VITORLÁKAT KÉT DYNARING ÁRBÓCHOZ ERŐSÍTIK,
ÚGY ELHELYEZVE, HOGY A SÚLYUK A YACHT KÖZEPÉBEN ÖSSZPONTOSUL.

A

jármű acél testét letisztult, finom vonalak határozzák meg.
A fedélzeti kikapcsolódásról
és pihenésről a vízi szintjén
található beach club és bár, a
főfedélzeti bár és a napozók teszik teljessé.
A wellness központ egy medencéből és spaból áll, tovább benti mozi szoba található a
felső szinten, míg egy másik medencénét körülvevő napozóágyakban fekve a vendégek
akár a vitorlákra kivetített filmeket is nézhetik.
„Amikor a külsőt terveztem, valami egyszerűt
akartam” – mondta Gianmarco Cardia tervező. „Elképzeltem a Vela testét, amelyet a szél
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formált – mindenféle éles szél nélkül – és az
áramló vonalak határoznak meg.” Cardia egy
egyszerre kül- és beltéri élményt hozott létre az
elektromos üveg ajtókkal, amelyek optimalizálják a mozgást a külső fedélzeti tér és a belső
élettér között. A felső fedélzeti lounge-ban egy
bár és egy másik mozi található. Cardia egy
olyan helynek látja a hajót, ahol bulizni lehet.
Az említett ünnepségek után pedig a fitnesz
központban lehet regenerálódni.
A Project Vela egy főfedélzeti nagyhálószobával büszkélkedhet – aminek lehajtható
erkélye és saját pezsgőfürdője van -, valamint négy vendég hálószoba van az alsóbb

szinten. Nyolc kabin áll rendelkezésre a 16
fős legénység számára a legalsó szinten.
Ugyanitt szépségszalon, és az orr felé haladva egy borospince is található. Itt, az alsó
szinten lévő előcsarnokban, az üvegfelvonót
körbevevő csigalépcső az étkezővel és egy
privát konferenciateremmel kapcsolja össze
a főteremet.
„A tereket az áramló mozgás köti össze,
ami elengedhetetlen, különösen a személyzet számára” – mondja Cardia. „A részletek
klasszikusak, mégis modernek, a színeket
pedig az otthonom, Szardínia-szigetének házai inspirálták.

yacht  Project Vela

Habár a hajótest
mérnöki része
még nem készült el,
Cardia szerint
a Project Vela
akár 21 csomós
sebességre is képest lesz
a vitorlák és a motorok
együttes működése
esetén.
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Felfedezők luxusa
A MONACÓI SZUPERYACHT GYÁRTÓ DYNAMIQ A NEMRÉG BEJELENTETT GLOBAL 330 MODELLEL MEGTALÁLTA A TÖKÉLETES FORMULÁT A FELFEDEZŐ JACHTRA, AMIVEL BÁRHOVA EL LEHET JUTNI.

V

együk a méretét. A 108 láb hos�szúság épp tökéletes ahhoz,
hogy a nehezen elérhető öblökbe
is eljussanak, ahova a szuperjachtok általában nem merészkednek be. A 175 cm-es süllyedéssel ráadásul
a korallzátonyt sem fogja elpusztítani a Karibi-tengeren.
A MAN V8 dízel motornak köszönhetően az
alumínium Global 16 csomós sebességet is
elérhet, de ha 10 csomóra visszaengedik,
akkor mindössze 16 gallon (60 liter) üzemanyagot fogyaszt egy óra alatt, amivel így
közel 6500 km tehető meg.
„Már egy ideje figyeltük a felfedező yachtok
piacát, és úgy döntöttünk, hogy beszállunk a
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játékba valami teljesen új megközeíltéssel a
kalandvágyó ügyfelek számára” – mondta a
Dynamiq CEO-ja, Sergei Dobroserdov. „Egy
lassú, acélvázas hajó helyett, egy előremutató szemlélettel álltunk neki a tervezésnek,
aminek a végeredménye egy gyors és modern jármű.”
A Dynamiq ismét az innovatív holland tengeri
építésszel, Van Oossanennel fogott össze,
hogy létrehozza a Global 330 széles, gyors
gyors elmozdulású hajótestét, amely szabadalmaztatott Hull Vane fóliával borítottak be.
Ez a víz alatti szárny, amelyet a tatra szereltek, csökkenti a húzóerőt és javítja az üzemanyag-hatékonyságot.
A figyelemfelkeltő, a felfedező yachtokra

egyáltalán nem jellemző dizájn a Dynamiq
házon belüli stúdiójának, a Dobroserdov Designnak a munkája. Tornyos felső fedélzete
van, és a hatalmas szalon, illetve a főlakosztályok ablakai egészen előre kerültek. A
Dynamiq a Bentley Home kollekciójából válogatott bútorokat a Global 330-ra, így rengeteg gyémánt varrás látható, csakúgy, mint a
Bentley luxusautókban és SUV-okban.
A Dynamiq legelső felfedező yachtjának kiindulási ára 12,7 millió euró lesz, és két év
alatt készül el a hajó a cég Massa-i gyárában
Toszkánában. A Dynamiq-nál tervben van az
is, hogy a Globalból 30méter/98 láb és 40
méter/131 láb hosszú változatokat is piacra
dobjon.

yacht  Dynamic Global 300

„Már egy ideje figyeltük a
felfedező yachtok piacát,
és úgy döntöttünk, hogy
beszállunk a játékba valami
teljesen új megközeíltéssel
a kalandvágyó ügyfelek
számára” – mondta a Dynamiq
CEO-ja, Sergei Dobroserdov.
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yacht  Peugeot Design Lab

Felsőkategóriás vitorlás
ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSÚ, NÉGYSZEMÉLYES LUXUSJÁRMŰVET TERVEZETT A PEUGEOT DESIGN
LAB. A TOFINOU 9.7 A FRANCIA LATITUDE 46 HAJÓÉPÍTŐ MŰHELY PORTFOLIÓJÁNAK LEGELEGÁNSABB DARABJA. AZ AUTÓIPARBAN SZERZETT DÍJAK TAPASZTALATAIT IS FELHASZNÁLVA ALKOTTA MEG A LATITUDE
46 HAJÓÉPÍTŐ MŰHELY CSÚCSKATEGÓRIÁS VITORLÁS HAJÓJÁNAK FEDÉLZETÉT A PEUGEOT DESIGN LAB.
AZ INNOVATÍV HAJÓ ELSŐ PÉLDÁNYAIT A NAPOKBAN ADJÁK ÁT AZ ÜGYFELEKNEK.

A

tradicionális francia kézműves
hagyományokat a legmodernebb
gyártástechnológiákkal, a klas�szikus faszerkezeteket új generációs kompozit anyagokkal társító
Latitude 46 műhely fennállásának több mint
három évtizede alatt különleges helyet vívott
ki magának az európai motoros és vitorláshajó-piacon. Az északi szélesség 46. fokán fekvő
La Rochelle-ben működő műhely kínálatának
ékköve, egyben Európa-szerte legnépszerűbb
tagja a Tofinou széria; a folyamatosan bővülő
család a hétméteres kishajótól az impozáns, 16
méteres tengeri jachtig számos méretosztályt
lefed. Ennek a sorozatnak a legújabb, legmodernebb tagja a Tofinou 9.7, amely két, egymástól markánsan elkülönülő méretosztály: a
2,8 tonnás Tofinou 9.5 és a 4,9 tonnás Tofinou
10.c közötti űrt hivatott betölteni.
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A kisebb modellek mozgékonyságát és eleganciáját a nagyobbak helykínálatával ötvöző Tofinou 9.7 szokatlanul széles fedélzetét a Peugeot
Design Lab tervezői töltötték meg tartalommal,
különlegesen ergonomikus, innovatív cockpitot tervezve a hajónak. A két oldalt elhelyezett,
víztől védett érintőképernyős vezérlőfelületek
gondosan megválasztott dőlésszöge fényviszonyoktól függetlenül könnyű leolvashatóságot szavatol. Ugyanakkor a dizájnerek ügyeltek
arra is, hogy az összes mechanikus kezelő
elem – a csigák, csörlők és kötelek, és persze
a kormányrúd – a kormányos keze ügyében
legyen. Mindezt organikus, integrált formában
valósították meg, így az egynapos kirándulásokra tervezett Tofinou 9.7 egyedül éppúgy
könnyedén vitorlázható, mint legénységgel. A
kiegyensúlyozott, letisztult fedélzeten semmi
nem akadályozza a szabad közlekedést. Az

autóipari tapasztalatokból építkező, új generációs elrendezés dinamikus, mégis harmonikus megjelenést kölcsönöz a hajónak, egyben
lehetővé tette a teljesen nyitott hátsó fedélzet
kialakítását.
A kajütben négy főnek szállást biztosító Tofinou
9.7 kettős személyiségének – a kompakt méretekre rácáfoló ergonómiának és a tradicionális
és ultramodern anyagok egyidejű alkalmazásának – a gyökereit ugyanúgy a Peugeot évszázados autóipari tapasztalatában kereshetjük, mint a
márka formatervező stúdiója által alkotott, számtalan egyéb használati és dísztárgy esetében. Kiváló példa erre a 2017-ben bemutatott Sea Drive
Concept, amely a Peugeot gépkocsik új generációs i-Cockpit vezetői környezetét adaptálta a
hajózás speciális igényeihez, jobban áttekinthető, ugyanakkor elegánsabb formában értelmezve
újra a cockpit ergonómiáját.

yacht  Peugeot Design Lab

Nem ez volt a Peugeot
Design Lab első kitekintése
a hajózás világába. A 2012ben bemutatott Peugeot
Powerboat Concept az
elsők között alkalmazta az
i-Cockpit koncepcióját,
közvetlen párhuzamot állítva
a kétszemélyes sporthajó
és az ugyanabban az
évben bemutatkozó Onyx
tanulmányautó között.
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