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A kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos a lapban megjelent szövegek és képek bármilyen utánközlése, utánnyomása, sokszorosítása és elektronikus formában való tárolása.

ÚJ DESIGN, ÚJ LENDÜLET

Az előző magazin bevezetőjében már írtam arról hogy több nyomtatott maga-
zin is megszűnik a magyar piacon amit szomorúan vettünk tudomásul. Saj-
nálatos hogy egy olyan évben amikor a magyar gazdaság szárnyal és soha nem 
látott eladásokat realizálnak az ingatlan piacon és az autós szektorban, akkor 
a nyomtatott média ilyen lépésekre kényszerül. 

Így január elején amikor túl vagyunk megannyi sajtó rendezvényen, még inkább erősödik 
bennem az az érzés hogy na ne már....

Mondom ezt annak a fényében, hogy soha ennyi autót nem adtak el Magyarországon mint, 
tavaly, soha ilyen magasan nem voltak az ingatlan árak mint tavaly, és a gazdaságban a be-
fektetők régen nem voltak ennyire aktívak. 

A digitális tartalomgyártás, a podcastok, a saját gyártású filmeket sugárzó tartalom szolgál-
tatók térnyerése mind olyan irányba mutatnak hogy az emberek egyre kevésbé szeretik a 
műsorok közötti reklámok tömkelegét és hajlandóak fizetni azért hogy az általuk választott 
műsorokat nézzék, hallgassák, olvassák.

Mi a Luxury magazinnál továbbra is eltökéltek vagyunk abban hogy olyan dolgokat mutas-
sunk be az olvasóknak amiket nem találunk meg minden sarkon, és stílusukban, minősé-
gükben a prémium szegmenst képviselik kompromisszumok nélkül. Az épületek, autók, 
motorok, hajók, órák és ékszerek mellett szeretnénk a kultúrát is még jobban fókuszba he-
lyezni, hiszen a magyar zenészek, színészek, tervezők igen is a világ élvonalában vannak.

Az év elején annyi kiállítás és bemutató zajlik egy időben hogy szinte lehetetlen mindegyik-
ről beszámolni, az ikonikus autóversenyeket mint a Dakar vagy Monte Carlo Rallye már 
nem is említve. Természetesen a Düsseldorfi hajókiállításról, a tokiói autószalon újdonsá-
gaiból hozunk egy két gyöngyszemet, de a CES-en bemutatott új kütyük sem hiányozhat-
nak a februári lapszámból.

Ahogy ígértük idén a magyar tervezőket, lakberendezőket is górcső alá vesszük, így a mosta-
ni magazinban Németh Edinát és az ő papírcsodáit szeretnénk a kedves olvasó figyelmébe 
ajánlani.

Azt írtam már hogy új dizájnnal megy nyomdába a februári magazin? Remélem önöknek is 
annyira fog tetszeni mint nekünk! Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánok önöknek.

Magyar Gábor  
lapigazgató
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Design Qua

Bambusz és a végtelen
Egy keskeny és meredek hegyoldal adott helyet a bangkoki székhelyű Design Qua által 
épített tengerparti háznak, melynek teraszáról 180 fokos kilátás nyílik a thaiföldi Phu-
ket szigetének egyik legszebb partjára, a Kalim Beachre.
Négy szoba, egy hatalmas nappali-étkező, egy íves végtelenített medence, mindez kö-
rülvéve két nagy betonfallal. Az épület központi része a függőleges terasz, a nappali és 
a medence szintjére vezető fő lépcsővel, mely hozzájárul a terület hűvösen tartásához 
és jó szellőzéséhez.
A Kalim Beach függőleges kialakítása miatt a fő lépcsősorral felülről közelíthetjük 
meg a nappali és medence szintjét. A nyugatra néző házból csodálatos kilátás nyílik az 
öbölre, míg a vízszintesen és függőlegesen felszerelt hatalmas bambusz paravánok vé-
denek a trópusi napsugaraktól. A ház második központi eleme a nappali szintjén helyt 
kapó hatalmas íves végtelenített medence, tükrözve az öböl íves horizontját.

hírek   építészet
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The Jetson House

A világ legjobb legénylakása
A 12,7 millió dolláros luxu sotthon San Diego egyik legmenőbb részében található. A 
tulajdonos és építtető még két ugyanilyen házat akar építeni a közelben, amivel új színt 
kívánnak vinni a városba. A The Jetson House névre keresztelt ház futurisztikus, ke-
rek homlokzatáról könnyedén felismerhető. A 800 négyzetméteres otthon gömbölyű 
vonalakkal, teljes falas ablakokkal rendelkezik, a ház előtt pedig egy feszített víztükrű 
medence nyúlik el. A építészeti cég azért tervezte ilyenre a homlokzatot, mert így min-
den irányból tökéletes kilátás nyílik az óceánra. Természetesen ezek az egyedi vonalak 
belül is körbefutnak. A konyhabútorok szinte a falból buggyannak elő, a mosdókagylók 
kerekek, de még a bútorok is lekerekített végekkel rendelkeznek. A hat fürdőszobás, 
hat hálószobás otthon minden szükséges luxussal rendelkezik, így házimozi, spa és 
borospince is helyet kapott benne. A legnagyobb hálószobához erkély, fürdőszoba, va-
lamint egy gardrób tartozik. A bejárat után a hatalmas nappali vár minket, ami mellett 
a játékszobát helyezték el, hogy sose unatkozzunk. „Tökéletes szórakozás. Ez lehetne a 
világ legjobb legénylakása, de családosoknak is mindenben megfelel.”

hírek   építészet
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hírek   építészet

House in Benahavís

Hófehér hegyoldal
A Fran Silvestre Arquitectos egy hófehér házzal teszi tökéletessé a drámai lejtőket és 
dombokat a Dél-Spanyol régióban. A House in Benahavís névre keresztelt ingatlan 
Marbella közelében található a Costa del Solon. Ahhoz, hogy ki tudják használni a táj 
nyújtotta lehetőségeket és lenyűgöző látványt, a lakószobák a felső szinten találhatók, 
amit egyetlen függőleges, keskeny szint tart alulról.
Itt találhatók a háztartási helyiségek, valamint innen érhető el a kertbe nyúló meden-
ce is. A pincében alakították ki a garázst, tárolót, valamint egy hálószobát. A felső szin-
ten is vár minket egy hálószoba, hatalmas ablakokkal, így zavartalan kilátás nyílik a 
környékre innen. A ház túloldalán egy közösségi tér és két iroda található, amiket az 
északi fény világít be. A négy hálószobához fürdőszoba is tartozik.
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hírek   építészet

IN/house

Mert ez így gömbölyű
Az IN/house a Fieldevo Design Studio tervezőasztalán született meg. A fő koncepció a 
meditáció összeolvasztása a mindennapi élettel. A külső homlokzat díszítetlen, beton-
ból készült, a belső részben azonban több udvar található, amiket üvegfelületek kötnek 
össze a házban lévő helyiségekkel. A kerek falak folyamatosságot biztosítanak a szobák 
és terek között. A tipikus alaprajzokat figyelembe véve, amelyek három hálószobára és 
két nappalira építenek, a Fieldevo három udvart és két bejáratot tervezett. Ezzel teljes 
összhangot tudtak teremteni a közös helyiségek és meditációs terek között az épület-
ben. Az egyszintes ház három udvarral rendelkezik. Az egyik a bejáratnál található, a 
másik középen, a harmadik pedig hátsó udvarként funkcionál. A két bejáratnak is saját 
funkciója van. Az egyik a közös terekbe, a másik a meditációs zónákba vezet. A belső 
terekben a tervezők spiritualitással, meditációs atmoszférával akarták megtölteni a 
szobákat, így az érzékek a legegyszerűbb formákkal tudnak kiteljesedni. A beton, üveg 
és fa minimalista bútorokkal egészül ki. A kerekített falak szintén nyugtatóak, ráadá-
sul folyékonyan összekötik a tereket is.
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hírek   design

Corum Lab 01

Óra az ókor legkeresetebb fémjéből
2018 végén a Corum piacra dobta Lab 01 nevű új kollekcióját, mely olyan típusú 
időmérőket foglalt össze, amelyek nem fértek a márka Admiral vagy Golden Bridge 
nevű kategóriájába. A kollekció most két új darabbal bővült. A Heritage Corum Lab 
01 Damascus kék és zöld verziójára damaszkuszi acél került, mely az ókori kard-
forgató mesterek pengéinek védjegyévé vált, kihasználva extrém keménységét és 
megmunkálhatóságát. Az ultra-korszerű, futurisztikus mesterművek széles palet-
táját ajánlják a legegyszerűbb burkolatoktól a fekete DLC és damaszkuszi acél kap-
csolatáig. A Heritage Corum Lab 01 Damascus modelljei CO 410-zel vannak felsze-
relve, az íves, hordó formára emlékeztető vázat kifejezetten a 39.89mmx55mm-es 
burkolatkoz tervezték, melynek energia kapacitása akár 50 óráig is tart. A számla-
pokban kék és zöld dominál, a burkolat oldalán pedig hasonló színű gumibetétek 
jelennek meg. A limitált példányszámban megjelenő Heritage Corum Lab 01 Da-
mascus minden egyes modelljéből csupán 99 darabot hoztak forgalomba, melyet 
16 800 dolláros árért kínálnak.
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hírek   design

Ross Lovegrove

Formula-1 parfüm
Agilis ölelés, Kompakt felfüggesztés és Folyékony szimmetria a három kulcsszó 
ezekhez a titánból készült parfümös üvegcsékhez, amelyeket Ross Lovegrove ter-
vezett. Az illatokat a Formula-1 Eithad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2019 kere-
tében mutatták be. Ezek a parfümök a művészetet, technológiát és design vegyítik 
végtelen kreativitással. A legendás Forma-1 precízióját és technológiáját követő 
3D-nyomtatással készült üvegcsék magukba ölelik a parfümöt, pont úgy, ahogy az 
autó is megvédi sofőrjét. „A sport örökségét és alapelveit segítségül hívva alkottuk 
meg ezt a parfümsorozatot. Ez az első parfüm, amely a 3D-nyomtatás előnyeit is 
kihasználja, ami hatalmas eredmény. A jövőben is ehhez a technológiához fogunk 
majd fordulni, így vásárlóink saját designjaikat is megalkothatják.” A parfümök áp-
rilistól elérhetők, áruk 200 font körül alakul.
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Fellow Ode

Mestermű a konyhapulton
Mindenki másképp csinálja. Igaz ez a kávézásra is, talán nincs két egyforma ember, aki 
ugyanúgy inná a feketét. A kávéfőzés tudományának fejlődése már-már az asztrofizika in-
tenzitásával vetekszik. A Fellow új kávédarálója nem csupán jól végzi a dolgát, de kinézetre 
sem utolsó. A készülék megnyerő, szögletes dizájnjával akár egy modern múzeum kiállí-
tási tárgya is lehetne. 2013-ban egy magát a kávé és a terméktervezés megszállottjainak 
nevező csapat alapította a Fellow-t, azzal a céllal, hogy a kávéfőzés élménye és esztétikája 
olyan erős legyen, mint maga az ital. És az Ode ezt mind hozza. A kis gép nemcsak karcsú és 
tetszetős, de számos olyan átgondolt tervezési tulajdonsággal bír, mint például a kis garat, 
ami őrlésig a kávébabot az annak megfelelő tárolóban tartja, hogy az frissességét minél to-
vább megőrizze. Az intuitív daráló tárcsa 33 különféle beállítás közül választja ki a megfe-
lelőt a hidegen főzött durva és a finomra őrölt eszpresszó között. A mágneses gyűjtő pedig 
a munkapultot is tisztán tartja. A szállításra még néhány hónapot várnunk kell, jelenleg 
2020 augusztusi határidővel előrendelhető 299 dollárért.

hírek   technika
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Deejo 

Tetovált kés
A francia Deejo egy olyan késkészítő, aki mindig másképp gondolkozik, ha tervezésről 
van szó. 
Válaszd ki a markolat anyagát, a súlyt, a felületkezelést, valamint a feliratot, aztán 
nézd meg, melyik tetszik a 72 tetoválás közül, ami majd a pengére kerül. A tetkók 
is nagyon különlegesek, olyan opciók vannak, mint a pin-up lány, óramű, tájképek, 
állatok. Készítsd el azt a tervet, ami a legjobban tetszik, mert olyan biztosan senki 
másnak nem lesz.

hírek   technika
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hírek   kultúra

Paloznaki Jazzpiknik

Fellép a Level42
Idén nyáron ismét egy igazi legendát, a Level 42 zenekarát repítik a Balaton-felvidékre a 
Paloznaki Jazzpiknik szervezői, hogy egy fergetegeset tombolhassanak a dűlőn a piknike-
zők! A Level 42 a ’80-as évek legendás jazz-funk fúziós együttese. A brit zenekar a jazz, a 
rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit vegyítette egyedi hangzásban, amelyért 
milliók rajongtak. Olyan ismert dalokat hoznak a Jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, 
a Something about you, vagy az It’s Over gigaslágerek. Világszerte több mint 30 millió 
eladott lemezük van. A Level 42 frontemberét, Mark Kinget több amerikai és brit zenei 
szaklap is a világ legjobb basszusgitárosának kiáltotta ki, a zenekart pedig éveken át a leg-
jobb brit bandának választották meg. Az eredeti felállás szerint Mark King (basszus, ének), 
Phil Gould (dob), Boon Gould (gitár) és Mike Lindup (billentyű) zenéltek együtt, a zenekar 
1979-ben alakult. Tehát a Paloznaki Jazzpiknik Nagyszínpadának eddigi fellépői sora; jú-
lius 30-án, csütörtökön a Level 42 jegyzi a nyitóeseményt. Július 31-én, pénteken nekünk 
fog zenélni a soul legújabb sztárja, JP Cooper, majd a szombati záróesten, augusztus 1-jén 
pedig a latinos temperamentumú, fergeteges bulit ígérő Caro Emerald és az MF Robots 
utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát.
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Jay-Z Bacardi

Születésnapi meglepetés
A limitált kiadású D’ussé múlt héten került a polcokra. Mindenki csak egyszer lehet ötve-
néves, amit Jay-Z stílusosan ünnepelt meg. A Grammy-díjas rapper a Bacardival közösen 
alkotta meg a D’ussé márkát, és ez az első single-barrel konyakjuk. A D’ussé Anniversaire 
Edition évtizedekig érlelődött a Château de Cognac pincékben Franciaországban. A sing-
le-barrel konyak lenyűgöző ízvilággal és textúrával rendelkezik, ezért Jay-Z úgy döntött, 
az ital méltó megünneplése lesz a születésnapjának. A legtöbb konyakkal ellentétben ez az 
ital eaux-de-vie keverékből készült, nem egyetlen francia tölgy tierçonban érlelték. Az ital 
csupán 150-200 gyémánt alakú üveget tud megtölteni, amiből az első ötvenet Jay-Z roko-
nai és barátai kapják meg. A maradékot 5 ezer dollárért vásárolhatjuk meg Los Angelesben, 
New Yorkban, Londonban és Párizsban bizonyos üzletekben.

hírek   gasztró
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A hónap újdonságai    BMW i3 Urban Suite

#ChangeYourPerspective
2020. januárjában a BMW Group a személyes mobilitás élményének jövőbe mutató megkö-
zelítését mutatta be a Las Vegas-i Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (CES – Consumer 
Electronics Show). A bajor prémiumgyártó a #ChangeYourPerspective hashtag alatt fog-
lalta össze a közösségi médiában a Las Vegasban bemutatott újdonságait. A BMW i3 Urban 
Suite koncepcióval a BMW kipróbálható formában mutattaa be a mobilitás utaskényelem-
re összpontosító élményét. Hogy ezt kidolgozzák, a bajor prémiummárka tervezőmérnökei 
teljesen átalakították a sorozatgyártásban kínált BMW i3 modellt, egyedül a vezetőülést és 
a műszerfalat hagyták érintetlenül. Az utastér így egy hangulatos boutique hotel magával 
ragadó atmoszféráját öltötte magára. A dizájnerek célja az volt, hogy egy olyan csábító utas-
teret alakítsanak ki, amelyben az utas kivételesen jól érzi magát, kiváló kikapcsolódási lehe-
tőségeket kínál, megnyugtat, igény esetén pedig pihentető környezetben szórakoztat is. A 
tervezőmérnökök többek között egy nagyméretű, kényelmes fotelt, egy puha lábtartót, 5G 
sebességű járműkapcsolati megoldásokat és egy tetőről lenyíló, lapos kijelzőt építettek be a 
modellbe. A modell első kézből adja át az utasnak a BMW Group hosszú távon fenntartható, 
innovatív mobilitási koncepciója által garantált élményt, miközben egyértelműen igazolja, 
hogy a luxus minőségű utazás nem méret kérdése.
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Luxury

A hónap újdonságai    JR-02 „Rêve”



Kevlár kanapé
Manapság minden autógyártó a futurisztikus formákat részesíti előnyben, így minden márka 
áramvonalas és jövőbemutató járműveket akar megalkotni. Ezzel szemben a dubai székhellyel 
rendelkező Jannarelly, a Design-1 névre hallgató autójával, inkább a múlt versenyautói előtt 
akar tisztelegni. A Jannarelly azonban nemcsak a járművek piacán terjeszkedik, hanem még 
a bútoriparba is megpróbál betörni. A sportkocsi mintájára megalkottak ugyanis egy teljesen 
karbonszálas anyagból készült széket, amit igényeink szerint különböző színű bőrrel bevont 
ülőfelülettel rendelhetünk meg. A Jannnarelly JR-02 „Rêve” szék ugyanabban a gyárban ké-
szül, mint a Jannarelly egyedi sportautói, és közel 5000 dollárt kérnek egy-egy darabjáért.
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Toyota T-HR3 
Hallott már a T-HR3 sorszámú robotról? 
Nem, ez nem a Terminátor saga legújabb 
részének szereplője, hanem a világ legin-
novatívabb autógyártója, a mesterséges in-
telligencia és a robotika területét érintő fej-
lesztések terén is vezetőnek számító Toyota 
2017-ben bemutatott humanoid robotja. A 
rugalmas mozgásra képes robot képes visz-
szatükrözni a távműködtetését végző ember 
cselekedeteit, emellett ún. force feedback, 
azaz erő-visszacsatolás révén meg tudja 
osztani az általa illetve rajta kifejtett erőt 
(ez sok további sci-fiből, többek között az 
Avatárból is ismerős lehet). Az új és tovább-
fejlesztett T-HR3 amit a vállalat Tokióban, 
a december végén megrendezett 2019-es 
Nemzetközi Robotkiállításon (IREX) mu-
tatott be, az eddiginél is nehezebb feladatok 
végrehajtására, többek között jóval termé-
szetesebb járásra képes.

A hónap újdonságai    Nemzetközi Robotkiállításon (IREX)
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A hónap újdonságai    Lexus LY 650

Megszületett az ára
A minden idők legnagyobb és vélhetően legdrágább Lexusa, a Lexus LY 650 luxus yacht 
kifejlesztésében és gyártásában közreműködő partner prémium hajógyártó, a Marquis Ya-
chts  közzétette a már Floridában, a Fort Lauderdale Nemzetközi Hajókiállításon tartott 
leleplezésekor is hatalmas érdeklődés is kiváltó Lexus LY 650 luxusjacht hivatalos árlistá-
ját: az alapár 3,74 millió dollár (mintegy 1,1 milliárd Ft) lesz, ami a legdrágább kivitel eseté-
ben akár 4,85 milliói dollárig, azaz nagyságrendileg 1,44 milliárd forintig felmehet. Ez azt 
jelenti, hogy a vadonatúj luxushajó csúcsváltozatának árából a Lexus Európában kapható 
legdrágább modelljéből, a zászlóshajó LS felsőkategóriás luxuslimuzin legmagasabb felsze-
reltségű változatából mintegy 35 darabot lehetne vásárolni.
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A 2008-ban indult urbanizációs 
projekt keretén belül revita-
lizálták a töltést, a tárlókat új 
funkciókkal ruházták fel, így 

válva Prága kedvelt szociális terévé. Az 
projekt kezdeményezője és az építészeti 
koncepció megálmodója Petr Janda épí-
tész. A szinte kihalt folyóparti terület, 
amelyet 2002-es árvíz utáni parkolóként 
is használták, kulturális és társadalmi tér-
ré, Prága egyik legnépszerűbb közterület-
évé vált. 
A majd 4 km hosszú folyóparti területen - 
amely három töltést foglal magában - szá-
mos városépítészeti beavatkozást tervez-
nek, így szakaszosan adják át őket a hosszú 
távú kivitelezés alatt. Az egyre felkapot-
tabbá váló városnegyedben kulturális lé-
tesítményeket – így galériát, színházi hajót 
–, szociális tereket – piacot és kerékpáros 
állomást –, egyedi úszó létesítményeket 
(hajóállomást, úszó mosdókat, fürdőket, 
stb.) és pop-up megoldásokat alakítanak 
ki. Az első ütemben tizenkilenc tárlót 
adták át, ebből haton a világ legnagyobb 
elliptikus-módon elforduló ablaka lesz, 
amely a belső tereket egyedülálló módon 
összekapcsolja a folyóparti területtel. Az 
öt méter széles üvegezett „lencsék” átlós 

elforgatással működnek. A töltések egy-
séges koncepcióba illeszkedő arculatát 
a petrjanda/brainwork építészeti stúdió 
munkája.
A következő ütemben az egyedi úszólé-
tesítményeket valósítják meg. A tervek 
alapján egy modern és kreatív városelem 
épül fel, amely összeolvad a folyóparti 
környezettel, így nem változtatja meg a fo-
lyó látképét, a partról való kilátást. A pro-
jekt célja a Badeschiff típusú folyófürdők 
hagyományának helyreállítása. Ezt egy 
teherhajóra épített modern úszómeden-
cével valósítják meg, így kívánják elérni a 
folyón lebegő-érzetet. A nyilvános fürdő 
magában foglalja az általános társadalmi 
és kulturális funkciókat és a rekreációs 
és sport funkciókat. A három töltésen év-
századokkal korábban szintén voltak nyil-
vános fürdők, így a történelmi funkció is 
érvényesül. A feszített víztükrű medence 
végtelennek egységnek tűnik, azonban 
számos megoldást rejt magában. A víz-
felszín három vályúval három részre van 
osztva, amelyek mind a vízmélység, mind 
a vízhőmérséklet, mind a különböző funk-
ciójú vízhasználat szerint – így az úszás, 
evezés, rekreáció, gyermekmedence, stb. - 
differenciálják a medencét. 

SZÖVEG:  SZEGŐ  HANNA

A szinte kihalt folyóparti terület, Prága 
egyik legnépszerűbb közterületévé vált. 

építészet   A prágai Náplavka folyóparti terület revitalizációja
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PEZSGŐ FOLYÓPARTI ÉLET 
A PRÁGAI FOLYÓPARTI VÁROSNEGYED REVITALIZÁCIÓJA

A prágai Náplavka folyóparti terület revitalizációjának első szakasza 2019 őszén 
készült el, így vált Európa legkülönlegesebb atmoszférájú folyóparti töltésévé, 
amely új funkciókkal, új köntösben várja az helyieket és a turistákat egyaránt. 

építészet   A prágai Náplavka folyóparti terület revitalizációja
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építészet   A prágai Náplavka folyóparti terület revitalizációja
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A projekt egyik fő eleme a folyó-
parti hajózás revitalizációjához 
szükséges hajókkal felszerelt 
központi hajóállomás létrehozá-

sa. A vízpart megtisztításával és a hajók egy 
helyre koncentrálásával a terminál fontos 
minőséget hoz a területre. A látványter-

vek a hajótervezés morfológiájából, 
ennek vizuális jellegéből fakadnak, 
követik a hajóépítésben használt ha-
gyományos formákat. Az alapforma 
három légcsavarlapát térbeli forgá-
sán alapul, amelyet továbbformáltak 
az épület funkcionális elrendezése 
szempontja szerint. A hajóállomás 

megjelenése a hidrodinamikához szükséges 
elemeken alapszik, amelyek a folyamatos 
mozgás érzetét, egy optikai csalódást idéz-
nek elő a vízfolyás miatt.

építészet   A prágai Náplavka folyóparti terület revitalizációja

Az egyre felkapottabbá váló városnegyedben 
kulturális létesítményeket  

és pop-up megoldásokat alakítanak ki.
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építészet   A prágai Náplavka folyóparti terület revitalizációja
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Az úszó mosdók 
projektje egy rit-
ka vállalkozás. 
A turistákkal és 

helyiekkel tömött, pezsgő 
életet élő városban is fontos probléma a 
publikus mosdók kérdése. Fontos szem-
pont volt, hogy egy diszkréten elrejtett, 
a folyóparti panorámát nem akadályozó 
létesítmény kerüljön a töltés ezen szaka-
szára. Az építmény testét a víz felszíne alá 

süllyesztették, így a látképet nem befolyá-
solva hoztak létre nyilvános helyiségeket 
a népszerű városrész szélén.  A WC-khez 
közvetlenül a folyóparti sétányról lehet 
lejutni, a part szélére épített és alakjához 
illeszkedő félkör alakú lépcsőn keresztül. 

A felhasználók a WC-kabi-
nok elé egy alsó előcsarnokba 
szállnak le, ahol kényelme-
sen várhatnak. Minden úszó 
WC 5 kabint tartalmaz; két 

oldalfülke férfiaknak, a két középső ka-
bin nőknek és egy unisex. A lebegő WC-
ket egy átlósan vágott, elliptikus acélcső 
képezi, amely alul egy mobil bázison van 
rögzítve, így a folyószint változásainak 
megfelelően mozgatható.

építészet   A prágai Náplavka folyóparti terület revitalizációja

A tervek alapján egy modern és kreatív városelem épül fel, 
amely összeolvad a folyóparti környezettel, így nem változtatja 

meg a folyó látképét, a partról való kilátást. 
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építészet   Dan Brunn Architecture

HÍD-HÁZ
Los Angelesben, a Hancock Park szívében építette fel azt az egyedi megoldású híd-há-
zat a Dan Brunn Architecture (DBA), mely nagyszerűen tükrözi a cégre jellemző in-
novatív megoldásokat és előremutató gondolkodást. A minimál stílusú építmény 60 
méterre nyúlik át a patak felett, szó szerint hidat képezve a két part között, megoszt-
va a privát és nyilvános teret, mely az év során számos kiállításnak ad otthont.

Beleszerettem a bejárat és az udvar 
látványába – mondta Dan Brunn, a 
DBA elnöke newporti inspirációs 
látogatása során. “Minden az ud-

varral kezdődött, a híd a szerkezet miatt került 
kialakításra. Egyenesen átívelhettük 
a patakot, ahelyett, hogy az egész há-
zat csak az egyik oldalra építenénk.” 
A patak természetesen választja el a 
privát és nyilvános teret. “A két szin-
tet szélességgel helyettesítettük.”
A két részre osztott ház privát ol-
dalán helyt kapott a nappali, étke-

ző, konyha, fő hálószoba gardróbszobával, 
további két szoba közös fürdőszobával, egy 
en-suite hálószoba káddal, garázs, mosó-
konyha, medence tusolóval és egy gamer 
szoba. A nyilvános térbe érve a látogató 

megpillanthatja a dupla magasságú ablako-
kat, nyitott tetőablakokat és a növényekből 
kialakított “élő falat”. A fal közepétől köny-
nyedén elérjük a tálaló részt a vendégek 
kényelme érdekében. A DBA alkotásaira 

jellemző intimitás és funkcionali-
tás jegyében egy nagy kandallófal 
biztosítja melegséget, mely a hely 
áraszt magából.
A nyilvános terület kiterjesztése-
ként szolgáló teraszon egy meny-
nyezetig érő üveg tolóajtó tárja 
elénk a tűzhelyet és a nappalit. 

„Minden az udvarral kezdődött, a híd a szerkezet 
miatt került kialakításra. Egyenesen átívelhettük 
a patakot, ahelyett, hogy az egész házat csak az 

egyik oldalra építenénk. A két szintet szélességgel 
helyettesítettük.”
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építészet   Dan Brunn Architecture
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   építészet   Dan Brunn Architecture
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építészet   Dan Brunn Architecture

A ház többi részével megegyezően 
a külső és belső terek összesimul-
nak. A különböző funkcionalitá-
sú terek átmenete fantasztikus 

látványt nyújt a környező tájra és megvédi a 
privát szféra nyugalmát a szomszédos épü-
letektől.
A lakóteret a fő lakosztály alkotja a hozzá 
tartozó gardróbszobával, fürdőszobával 
és egy saját szentélyként felérő kerttel, 
amely helyettesíti a tipikus beltéri nappa-
lit, ezzel is fenntartva a ház természetkö-

zeli viszonyát. Az alsóbb szintre érve meg-
találjuk a medencét, amelyet a konyha, 
kültéri zuhanyzó, grillterasz és zeneszoba 
tesz teljessé.
A 420 m2-en elterülő építmény tökéletes 
harmóniában van az azt körülölelő termé-
szettel, melyet a felhasznált cédrus, üveg 
és fém is tükröz. A meleg és texturált fa, az 
északra és nyugatra néző mennyezetig érő 
ablakokkal tökéletesen tükrözi a körülvevő 
tájat. A házat úgy tervezték és kivitelezték, 
hogy megfeleljen a zéró energiás otthonok 

igényeinek és minél kisebb hatással legyen 
a környezetre.
A ház építésének és kialakításának kulcsele-
me a hossza, mely északi fekvésével és csupán 
6 méteres szélességével több természetes 
napfényt enged be, ezzel is kevesebb energiát 
igényel. Északi fekvése biztosítja a kis ökoló-
giai lábnyomot, mivel nem rendelkezik direkt 
fűtési rendszerrel, kevesebb hűtést igényel és 
a tetőablakok biztosítják természetes szellő-
zést. Az energiaellátást a nap biztosítja a tető-
re szerelt cellák segítségével
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építészet   Lockheed “Connie”

RETRO KOKTÉLBÁR
A New York-i John F Kennedy repülőtéren a nemrégiben felújított TWA szálloda egy 
1958-as Lockheed L-1649A típusú utasszállítót gondolt újra és állított a kikapcsoló-
dásra vágyó vendégek szolgálatába.

A “Connie” névre hallgató gép 
retro koktélbárrá alakulva repít 
vissza az 50-es évek világába. A 
belső átalakítás során számos 

eredeti elemet is visszaépítettek, mint pél-
dául az utasüléseket vagy a pilótafülkét.
A korhű részletek, mint a kis koktélkardok, 
századközepi társasjátékok vagy a TWA iko-
nikus vörös szőnyege azonnal visszarepíti a 
látogatót a TWA terminál 1962-es nyitásá-

nak időszakába. A belsőépítészet jól ötvözi a 
vintage és modern bútordarabokat.
A gép középső részén az ablakokkal egyvo-
nalban helyt kapott velúr kanapé elég helyet 
biztosít a bárba igyekvő vendégek számára. 
A gép hátsó részénél kialakított, AAron Sci-
andra által tervezett 6 utasülés tökéletes 
összhangban vannak az 1960-as évekre jel-
lemző stílussal. A kétszer 3 sorban elrende-
zett ülések pedig elég tágasak, hogy a meg-

fáradt vendég lábát kinyújtóztassa, valamint 
elég hely maradjon az asztaloknak.
Miután 2001-ben a TWA terminált bezár-
ták, a 18 évnyi felújítási munkálatok ered-
ményeképpen 2019. májusában megnyílt 
a 512 szobás szálloda, több mint 4500m2 
alapterületű rendezvény területtel, végtelen 
medencével és a világ legnagyobb konditer-
mével. A lounge-ban 200 férőhelyes étte-
rem is helyt kapott.

A TWA terminál részeként létrejött 
alkotás Eero Saarinen előtt tiszteleg, 

követve asztalterveit és építészeti 
munkáinak vonalát.
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építészet   Lockheed “Connie”
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építészet   Bang & Olufsen shop
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építészet   Bang & Olufsen shop

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
A Bang & Olufsen elektronikai márka legújabb pop-up boltja Kiotóban nyílt meg egy 
régi ruhabolt helyén. A projekt két szintet ölel fel, és új életet lehel egy épületbe, még 
mielőtt azt lebontanák. Az átmeneti boltot a minimális beavatkozás, maximális hatás 
ötlete ihlette.

A tervező, Seki legfőbb célja az 
volt, hogy újra felhasználja a fa-
anyagot az épületben, amelyet 
egyébként csak eldobnának. A fa 

segítségével bemutató asztalokat készítet-
tek, amivel az építés módjának folyamatit 
emelték ki. A tsuga fa-
anyagot Seki már többször 
használta. A bútorok talp-
lemezeit betontömbökkel 
támasztották meg. Min-
den kiállító asztalhoz négy 
falapot szabtak méretre, 
amibe a betontömböt vé-

gül beillesztették. A tervező a fenntart-
hatóságot is nagyon fontosnak tartotta 
a design és a tér kialakításánál. Mivel ez 
egy átmeneti bolt, a meglévő anyagokat 
használták újra az építés során, így csök-
kentve a hulladékot. A projekt így feltárja 

a falakat és mennyezetet, bemutatva mi-
lyen egy épület a bontás előtt. A Bang & 
Olufsen eszközöket pedig ott helyezték el, 
ahol a régi ruhabolt polcai álltak.
A felső szinten a betont fehér kavics egészíti 
ki a padlóra szórva. Ez az elem szinte szent 

helyszínné változtatja a 
boltot. A fehérre festett fal 
egyesíti a két különböző 
teret az első szinten, míg 
a második szinten az üveg 
eltávolítása után az elér-
hetetlen átriumból közös 
tér vált.

A tervező célja az volt, hogy újra felhasználja a faanyagot 
az épületben, amelyet egyébként csak eldobnának. A fa 

segítségével bemutató asztalokat készítettek, amivel az építés 
módjának folyamatit emelték ki.
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design   Saluc fúziós biliárdasztal
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design   Saluc fúziós biliárdasztal

A SZÓRAKOZTATÁS  
TUDOMÁNYA

A belga Saluc cég világszerte ismert a kreativitásáról, a rugalmasságáról, a biliárd-
technikai ismeretéről, és arról, hogy egyedülálló minőséget fejleszt: a szórakoztatás 
tudományát. Ezt hozta el Magyarországra egy családi vállalkozás, akik véletlenül ta-
láltak rá a szintén családi tulajdonban lévő világhírű belga cégre. 

Az exkluzív biliárdasztalok 
alapja a Saluc forradalmian új 
koncepciója: három az egyben 
biliárd-, étkező-, 

és tárgyalóasztal, modern, 
letisztult vonalakkal ötvöz-
ve. Ez az asztal eltér a többi, 
piacon fellelhető klasszikus 
és vaskos kinézetű biliár-
dasztaltól. 
„A belga designer csapat-
nak sikerült egy olyan étke-
ző-biliárdasztalt terveznie, 
amivel nemcsak, hogy ki-
békülnek a feleségek is, de 
sok esetben ők maguk is a 
biliárd játék szerelmeseivé 
válnak! Fantasztikus meg-
tapasztalni vevőkapcsola-
tainkban, hogy asztalaink 
beszerzése egy olyan fo-
lyamat, amelyben a párok, 
házastársak együtt és tö-
kéletes összhangban vesz-
nek részt: az urak számára 
a minőségi biliárd játék az 
ösztönző erő, a hölgyeket 
pedig az esztétikum, az asz-
tal többféle funkciója moti-
válja” – mondta Hajós Már-
ta, a Fusion Tables Design 
magyarországi tulajdonosa. 

„A biliárdozni kedvelő lakossági közön-
ség mellett a vállalati szegmens is fontos 
ügyfélkör a számunkra. Termékünk több-

funkciós, elegáns tárgyalóasztalként egy 
különleges színfoltot képvisel az exkluzí-
vabb irodákban. Egyre több vezető tartja 

fontosnak a munkahelyi kö-
zösségépítést, az oldottabb 
irodai légkört és „well-be-
ing”-et, a stílusosan kialakí-
tott munkahelyi környezetet. 
Ezekbe a friss trendekbe a 
modern, fiatalos biliárdasz-
talaink tökéletesen illeszked-
nek. A kollekcióban az aszta-
lok, egyedileg konfigurálható 
tálalószekrények és tárolók 
mellett ugyanakkor elérhetők 
biliárd kiegészítő készletek, 
speciális fúziós LED világítás, 
és kifejezetten az asztalokhoz 
tervezett elegáns székek, pa-
dok. Minden a legkiválóbb és 
legmodernebb alapanyagból 
készül szigorú válogatás után, 
vagyis a legjobb minőségű 
fából, természetes kőből, lé-
zervágott fém anyagokból. 
Biliárdasztalunk „lelke” a 
Brazíliából importált, egy 
darabból álló palakő, melyet 
belga szakembereink apró-
lékos kézi munkával vonnak 
be az ügyfél által kiválasz-
tott posztóval.”

„Saját tapasztalatunk, hogy a biliárdozni szerető 
emberek egy része a modern, kortárs kivitelű bútorokat 
és dekorációkat kedveli inkább. Hiába kerestük, sokáig 

nem találtunk elképzeléseinknek megfelelő exkluzív 
kivitelű terméket: a Saluc azonban egy minőségi 

biliárdasztalt letisztult megjelenéssel, gyönyörűen 
megmunkált fából, festett kivitelben.”
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design   Saluc fúziós biliárdasztal

A belga fejlesztők számos tech-
nikai újítást is bevezettek. Ki-
fejlesztették a szabadalmaz-
tatott „Easy Lift” rendszert, 

megoldva ezzel egy jelentős problémát: 
a biliárd játék illetve az étkezőasztal 
szabvány magassága ugyanis eltér. Ezzel 
az asztallábakba integrált megoldással 

viszont egy hölgy számá-
ra is könnyűszerrel kivi-
telezhető a 300 kg-nál is 
nehezebb asztal magasságának átállítá-
sa. Kihagyták az ötödik lábat az asztal 
közepe alól, valamint a golyógyűjtőt is 
az asztal aljáról. Lecserélték a három da-
rabból álló természetes palakövet, eltá-

volították a függő zse-
beket, és minden egyéb 
elemet, ami nem volt 

elég „modern” ahhoz, hogy a végered-
mény egy kifinomult stílusú, letisztult 
dizájnasztal legyen. A forma modern és 
légies. Az egyedülálló sík zseb rendszer-
nek köszönhetően minden biliárd kiegé-

A közös játék, az élmény, az 
együtt töltött minőségi idő 

egyre nagyobb érték.
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szítőt, a dákókat, a háromszöget és még a 
golyókat is az asztallap alatt, a játékfelü-
leten lehet tárolni, az otthoni étkezések, 
és irodai tárgyalások során. 
Az asztalok K66-os falakkal vannak fel-
szerelve, ez az egyik legkiválóbb vissza-
pattanási képességéről híres megoldás, 
tökéletes pontosságot eredményez játék 

közben, amely egy darabból álló, Brazíli-
ából importált, a világhírű Iwan Simonis 
posztóval borított 3/4″ vastagságú pa-
lalapon zajlik. 
A „bajnokok posztójának” is nevezett 
anyag garantálja a megfelelő sebessé-
get, a sima gurulást, az egyszerű kar-
bantartást és hosszú élettartamot. Az 

egyedülálló acél Space Frame (térkeret) 
kivitelezés nemcsak egyszerű és pontos 
összeszerelést biztosít a fúziós asztalok-
nak - köszönhetően a beépített szinte-
ző rendszernek – hanem elkerülhetővé 
teszi a későbbi szintkorrekciót, mivel 
teljes mértékben ellenáll a szoba hőmér-
sékletének és páratartalmának.
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design   Bentley Bomber Ski

AZ ALPOK LORDJA
A Bentley Motors bemutatta első sílécét, amelyet a Bomber Ski sífel-
szerelés gyártó alkotott meg, a brit autómárka 100. évfordulójának 
alkalmából. A Bentley EXP 100 GT koncepcióautójából kölcsönvett 
24 karátos gyémánt alakú berakások csak tovább gazdagítják a sílé-
cek elvonalbeli dizájnját, sőt még egy külön mágikus szikrát is hozzá-
ad a havas tájról lesikló síelők élményéhez.

A Bentley és Bomber Ski közösen megalko-
tott síléce kivételes bemutatkozás a legma-
gasabb minőségű sílécek piacán. Mindkét 
gyártó legfőbb célja, hogy rendkívüli mi-

nőségű termékeket alkosson, az elérhető legfejlettebb 
technológiák alkalmazásával. 
A Bentley vezető dizájnere Chris Cooke, szoros 
együttműködésben a Bomber Ski tervezőcsapatával 
New Yorkban és Olaszországban közösen tervezte meg 
az angol autómárka legújabb termékét. A 18 hónapos 
közös munkájuk gyümölcse a Bentley 100. centená-
riumi évfordulójára létrehozott extravagáns síléce. A 
végeredmény azonban rengeteg prototípus és tervrajz 
előzte meg, melyek közül az alapos tesztelési folya-
matokban legjobban teljesítő került kiválasztásra. Az 
újonnan megalkotott síléc felülmúlja a profi síelők leg-
magasabb igényeit is. 
„A projekt a két cég olyan szakértőinek kollaborációja, 
akik közös értékrendszerrel, azonos szintű szaktudás-

sal és páratlan dizájnötletekkel rendelkeznek.” – kom-
mentelte Cooke. 
A Bentley sílécének tervezését nagymértékben befolyá-
solta Bode Miller is, aki egy legendás síversenyző és a 
Bomber Ski cég résztulajdonosa. Bode szakértelmével 
és rengeteg tapasztalatával tudta garantálni, hogy az el-
készülő síléc megfelelő eszköze legyen a profi síelőknek. 
A Bentley 100. évfordulójának tiszteletére a limitált 
kiadású centenáriumi sílécek a Bentley 2019-ben be-
mutatott EXP 100 GT koncepcióautójának motívu-
mai, mintái és textúrája inspirálja. A mindössze 100 
párban gyártott 24 karátos gyémánt alakú berakások-
kal ellátott sílécek garantálják, hogy a jelenléte látható 
lesz a sípályákon. Minden Bentley sílécpár megalkotá-
sa nagyjából 32 órányi kézi kivitelezést igényel a Bom-
ber Ski olaszországi Biella városában található gyárá-
ban. Azért, hogy a mienk lehessen egy pár a Bentley 
legújabb különlegességéből, kicsivel kevesebb, mint 4 
ezer dollárt kell kifizessünk a Bomber Ski weboldalán.

Minden Bentley sílécpár megalkotása nagyjából 
32 órányi kézi kivitelezést igényel a Bomber 
Ski olaszországi Biella városában található 

gyárában, és azért hogy a miénk lehessen egy ilyen 
sportfelszerelés bő 4 ezer dollárt kell kifizetnünk.
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design   Jaguar Mark 2 kollekció
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design   Jaguar Mark 2 kollekció

„GRACE, SPACE  
AND PACE”

A Jaguar nemrég bemutatta új életmód kollekcióját, 
melyet a Mark 2 Saloon modelljük hatvanadik évfordu-
lójának alkalmából hoztak létre. Az 1959-ben debütáló 
klasszikus Mark 2 örökzöld formájával, több további ge-
nerációjának nyújtott inspirációt. 

A kollekcióban találhatunk egy méretes bőr táskát, pénztárcát, eredeti poszterek 
mintájával nyomtatott pólókat, széldzsekit, sapkát és még egy teáskészletet is. 
A pólókra nyomtatott három minta a Mark 2 szellemét ragadja meg, egy-egy 
korabeli poszteren keresztül, míg a teáskészlet dizájnja a klasszikus brit jármű 

ikonikus fényszóróinak formáját hangsúlyozza. 
Az egyik póló hátuljára nyomtatva a Mark 2 Saloon popkultúrában elfoglalt menekülő autó 
szerepét jól reprezentáló képét láthatjuk. A pólók három színben elérhetőek, az autó mesz-
sziről felismerhető formájával díszítve. A zipzáras széldzseki, belső felére kapta meg a Mark 
2-ről készült egyik korabeli poszter mintáját, míg kívülről csak apróbb részletekkel díszí-
tették. A Jaguar webshopjában elérhető termékek sorában egyébként rengeteg más legen-
dás járműveik dizájnjával ellátott árucikkeket találhatunk még. 
A Jaguar Mark 2 Saloon 1959-ben az Earls Court Motor Show-n debütált, ahol egyből óriási 
szenzációt váltott ki, mivel hűen reprezentálta, William Lyons a Jaguar alapítójának híres 
szlogenjét: „Grace, space and pace”. Lyon szlogenje magyarul nagyjából annyit jelent, hogy: 
kecsesség, tágasság és sebesség. Ezek szerint, ennek a három fő szempontnak kellett, akko-
riban megfelelniük a Jaguar autóinak. 
A Mark 2 Saloon eredetileg, egy az XK modelljükben is használt 6 hengeres, 3.8 literes 220 
lóerős motorral lett szerelve, amivel ez az igencsak méretes autó elérhette a 200 kilométe-
res végsebességet is. A Jaguar tehát, a nemrég kiadott kollekciójával akarja megünnepelni a 
méltán híres és ikonikus Mark 2 Saloon autójuk hatvanadik születésnapját. 
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A kollekcióban találhatunk egy méretes bőr táskát, pénztárcát, eredeti 
poszterek mintájával nyomtatott pólókat, széldzsekit, sapkát és még egy 
teáskészletet is. A pólókra nyomtatott három minta a Mark 2 szellemét 

ragadja meg, egy-egy korabeli poszteren keresztül, míg a teáskészlet dizájnja 
a klasszikus brit jármű ikonikus fényszóróinak formáját hangsúlyozza.
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technika   Samsung QLED 8K

A TV FORMATERVEZÉSÉNEK 
ÚJ KORSZAKA

A Samsung Las Vegasban, az egyik legnagyobb szórakoztatóelektronikai kiállításon, 
a CES 2020-on mutatja be következő generációs QLED 8K sorozatát, így enged be-
pillantást a jövő kijelzőtechnológiájába. A készülékek különleges innovatív megoldá-
sokkal teszik még lenyűgözőbbé a televíziózás élményét, a kiegészítő lehetőségek pe-
dig hozzájárulnak a csatlakoztatott életstílus kialakításához és elhozzák az otthoni 
szórakozás lehető legmagasabb szintjét.

A 2020 QLED 8K sorozat kivételes 
képminőséget kínál és egyedülálló 
módon csatlakoztatható az okos 
otthonok rendszeréhez. A készülé-

kek mesterséges intelligenciával érkeznek an-
nak érdekében, hogy még kiválóbb minőségű 

audió, videós és okos megoldásokat biztosít-
sanak. A Tizen rendszeren keresztül további 
okos megoldások érhetők el, így a felhaszná-
lók számára most minden eddiginél egysze-
rűbb hangvezérléssel irányítani a készüléket, 
valamint az olyan funkciók, mint a Tap View, 

a Digital Butler és a Samsung Health is hozzá-
férhetők. A sorozat legtöbb innovatív funkciót 
felsorakoztató tagja a Q950TS QLED 8K TV 
készülék, amely az iparágban az elsők között 
kínál térhatású hangzást, valódi 8K felbontást 
és lenyűgöző, rendkívül vékony kialakítást. 

A Q950 mindössze 15 milliméter vastag,  
a hátsó panel pedig teljesen lapos, így felesleges hézag 
nélkül szerelhető fel a falra, állványra helyezve pedig  

kecses összképet nyújt.
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A 8K-ban piacformáló erő rejlik. 
Jelenleg a 75 colos és annál na-
gyobb átmérőjű készülékek pi-
aca fejlődik a leggyorsabban, és 

ez az a terület, ahol a 8K a legnagyobb je-
lentőséggel bír – mondta el Joe Stinziano, 
a Samsung Electronics Amerika Szórakoz-
tatóelektronikai üzletágának vezetője. – A 
2020-ban bemutatott 8K sorozatunk pe-
dig ezt az erőt mutatja be. Az egyedülálló, 
lenyűgöző lehetőségek és az eddig sosem 
látott okos megoldások lehetővé teszik a fo-
gyasztók számára, hogy még egyszerűbben 
és átfogóbban éljék át a televíziós élményt.” 
A Q950 készülék esetében a kijelzőt körbe-
foglaló keret alig észrevehető, a piacon szin-
te egyedülálló, 99 százalékos kijelző-test 
aránynak köszönhetően. Három-öt méteres 
távolságból nézve a káva gyakorlatilag eltű-
nik, így a felhasználók megtapasztalhatják 
a határtalan Infinity Screen kijelző előnyeit 
és még lenyűgözőbb élményben lehet ré-
szük, amelyben a készülék és a környezet 
közötti határok elmosódnak.
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Az okos technológia képes arra is, hogy figyelmeztesse a készülék 
használóját, ha éppen valamelyik élelmiszer már fogyóban van és egyben fel 

is ajánlja, hogy időben megrendeli az utánpótlást.
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  technika   LG InstaView

JÉGGÖMBKÉSZÍTŐ
Az LG Electronics (LG) két új InstaView okoshűtőt mu-
tat be a 2020-as CES-en: egy különleges Craft Ice jég-
készítő technológiával rendelkező készüléket, valamint 
a második generációs InstaView ThinQ modellt, mely 
akár a vacsora megtervezését és a bevásárlólista össze-
állítását is elvégzi helyettünk.

A már jól ismert InstaView tech-
nológia lényege, hogy a készülék 
használója az átlátszó ajtó kinyi-
tása nélkül nézheti meg, mi van a 

hűtőjében, ám ez az üvegajtó immár egyben 
kijelző is, amelyen receptek, főzős videók je-
leníthetők meg.
Az egyik új LG InstaView hűtő a speciális, 
beépített jégkészítő technológiájának (Craft 
Ice) köszönhetően érdemelte ki a 2020-as 
CES legjobb innovációinak járó díjat. Ez 
ugyanis a világ első olyan háztartási hűtőgé-
pe, amely gömb formájú jeget képes előállí-
tani. A nagy méret (mintegy 5 cm-es átmé-
rő) és a gömb forma azért lényeges, mert így 
a jég — a kisebb felületnek köszönhetően 
— sokkal lassabban olvad el. A készüléket az 
LG elsőként az Egyesült Államokban kezdi 
forgalmazni, más piacokra pedig később ve-
zeti be.
A 2020-as évben az LG csúcskategóriás 
InstaView hűtőjét is megújítja, mégpedig a 
ThinQ technológia második generációjának 
alkalmazásával. A készülékben — beleértve 

a Door-in-Door ajtót és a frissen tartó fió-
kokat is — elhelyezett, illetve onnan kivett 
élelmiszereket továbbfejlesztett vizuális 
technológiával és mesterséges intelligen-
cia alkalmazásával tartja számon, így valós 
időben követi nyomon, hogy épp mi áll a 
felhasználó rendelkezésére. Ezen készlet-
információk birtokában az új LG InstaView 
ThinQ hasznos tippeket tud adni arról, hogy 
a hűtőben található alapanyagokból milyen 
ételek készíthetőek. Az okos technológia ké-
pes arra is, hogy figyelmeztesse a készülék 
használóját, ha éppen valamelyik élelmiszer 
már fogyóban van és egyben fel is ajánlja, 
hogy időben megrendeli az utánpótlást.
Az új LG InstaView átlátszó üvegajtaja nem 
csak arra jó, hogy az ajtó kinyitása, így a hi-
deg levegő kiengedése nélkül nézhetik meg 
a felhasználók, hogy mi van a hűtőben. A pa-
nel ugyanis egy 22 colos kijelzőként is funk-
cionál, így a beépített wifi-kapcsolat révén 
az interneten könnyen, külön okostelefon 
vagy tablet használata nélkül lehet rákeres-
ni receptekre, főzős videókra.
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MOLIÉRE-I KOMÉDIA 
RUDOLF PÉTER  
RENDEZÉSÉBEN

A Pécsi Nemzeti Színházban decemberben mutatták be 
Moliére Az úrhatnám polgár című „összművészeti viho-
ráncát” Rudolf Péter rendezésében.

Jourdain úr nemes ember akar lenni, 
arisztokrata, és ebbe beleőrül. Hisz 
nem az. Hisz annak születni kell. 
Pénze bőven van. Tömött bukszája 

és olthatatlan vágya, hogy befogadják egy 
másik kasztba, lázba hozza az élősködőket. 
Piócaként tapadnak rá kisebb-nagyobb csa-
lók, éhenkórász művészek, gátlástalan szél-
hámosok. Újdonsült „barátai” álomvilágot 
varázsolnak köré, melyben ügyetlenül cset-
lik-botlik, bódultan kóvályog. Családja döb-

benten látja, mivé torzul ez a drága jó, egy-
szerű posztókereskedő. Visszarángatnák a 
valóságba, de túl sokan csimpaszkodnak 
belé – nehezen mozdítható. Ez az előadás 
erről a harcról szól. Harc Jourdain lelkéért 
és pénzéért. Az összecsapás végkimene-
tele nem kétséges… de két röhögés között 
lesz idő némi sajnálatra és dühre is. Ilyen 
a világ. Ilyen volt! Ilyen van! És ilyen lesz… 
Borzalmas. Szerethető. Szánalmas és mu-
latságos…

kultúra   Pécsi Nemzeti Színház
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Ez az előadás a harcról szól. Harc Jourdain 
lelkéért és pénzéért. Az összecsapás 

végkimenetele nem kétséges… de két röhögés 
között lesz idő némi sajnálatra és dühre is.

kultúra   Pécsi Nemzeti Színház
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kultúra   David Grimal és az Anima Musicae Kamarazenekar
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MOZART,  
A HEGEDŰMŰVÉSZ

Mozart öt hegedűversenye hangzik 
el David Grimal hegedűművész 
és az Anima Musicae Kamaraze-
nekar előadásában egy estén. 

A komponista életművében különleges helyet 
foglalnak el e kevesebb, mint egy év leforgása 
alatt született remekművek. Felépítésükben 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ám Mozart 
zsenialitásának köszönhetően a karakterek, 

színek, hangulatok ezernyi árnyalatát tükrözik; 
a virtuozitáson messze túlmutatva a kamaraze-
nélés csúcsai, a hegedűre írott versenyművek 
egyedülálló fejezetét képezik. Az Anima Musi-
cae Kamarazenekar 2010 februárjában alakult 
a Zeneakadémia hallgatóiból, Európa legneve-
sebb koncerttermeinek vendégeként, nemzet-
közi versenyek díjazottjaként, számos élvonal-
beli szólista partnereként zenei hitvallásuk csak 

erősödött: céljuk, hogy koncertjeiken megszólal-
jon az anima musicae – a zene lelke. A verseny-
művek szólistája David Grimal hegedűművész, 
aki elkötelezett kamarazenész, a nemzetközi 
klasszikus zenei élet sodró lendületű egyénisége, 
szólistaként a legnevesebb zenekarok – Orchest-
re de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Chamber Orchestra of Europe, Berliner 
Symphoniker – vendége.

kultúra   David Grimal és az Anima Musicae Kamarazenekar
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KONYHAKIÁLLÍTÁS 2020

Milyen a tökéletes konyha? 
Ízlés kérdése. Viszont na-
gyon fontos, hogy ez az ízlés 
kifinomult legyen, amikor 

megtervezzük és berendezzük otthonunk 
egyik legfontosabb helyiségét. Ehhez nyújt 
számtalan inspirációt és tanácsot a kony-

hák szerelmeseinek Magyarország egyetlen 
konyhai tematikájú nagykiállítása, immár 
11. alkalommal.
A Konyhakiállításon mindent megtalálsz, 
ami egy igazán stílusos konyha kialakításához 
szükséges: feltérképezheted a hazai konyha-
bútor és konyhadesign márkák legjavát, kipró-

bálhatod a legújabb konyhai kis- és nagygépe-
ket, elmerülhetsz a legfrissebb trendekben. 
Találd meg az igazit 2020. február 28. – már-
cius 1. között a Budapest Arénában, ahol 
nem csupán szenzációs konyhai premierek, 
de a legfrissebb trendek és csodás gasztroél-
mények is várnak!

kultúra   Konyhakiállítás 2020
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interjú   Beszélgetés Németh Edina belsőépítész dizájnerrel

„A PAPÍR SZÍNE ÉS FONÁKJA”
A 21. század szinte lubickol a hi-tech dolgokban, a negyedik ipari forradalom része-
sei vagyunk, ami iszonyú tempóval tör magának utat a mindennapjainkban. Ebben az 
óriási rohanásban olykor mégis a legegyszerűbb dolgok jelentik a nyugalom szigetét. 
Németh Edina munkásságában talán éppen ezért is nyert teret a papír, melynek ter-
mészetessége és újkori megformálása  - túl a kreatív és művészi megoldásokon - akár 
ironikus fricskája is lehet a ma digitális világának.

SZÖVEG: BARNA ANDRÁS 
KÉPEK: EDINA’S PAPER

Edinával a cég irodájában találkozunk, ami 
egyben a cég alkotóműhelye is. Ezen a meg-
szürkült téli reggelen a hely a csendesebbik 
arcát mutatja. A ködös idő azonban csak a kü-
szöbig markol a hátamba ugyanis átlépve egy 
egészen varázslatos világba kerülök. Kicsit 
úgy érzem magam, mint a Szépség és a ször-
nyeteg meséjében, itt is szinte életre kelnek 
a papírból készült installációk csak úgy, mint 
a film elvarázsolt ked-
ves kis tárgyai. Ha nem 
tudnám, hogy hol va-
gyok, simán azt gondol-
nám, hogy egy mesevi-
lágba csöppentem, ahol 
minden papírból van. 
Edina kedves, közvet-
len személyiség, akinek 
művészi attitűdje egy 
fél pillanatig sem köszön vissza beszélgeté-
sünk alatt. Sokkal inkább a tudatos előrelátás 
jellemzi, ami átitat az elhivatottság. Szakmai 
fejlődésének egy nagy vargabetűje után tért 
vissza a papírhoz a papírművészethez, amivel 
viszont nagyon ráérzett valamire.

– Lehet, hogy egy kicsit közhelyszerű a kér-
dés, de már gyerekként is volt benned valami 
szunnyadó tehetség, jól rajzoltál mondjuk, 
hogy erre indult el?
– Nem, nem voltam őstehetség, ha erre gon-
dolsz, de rajzolni azt szerettem. A gimnázium 

utolsó évében fogalmazódott meg bennem 
konkrétan az, hogy én a belsőépítészet felé 
szeretnék fordulni. Amikor ez már cél lett 
tulajdonképpen akkor kezdtem előkészítők-
re járni és komolyan foglalkozni az egésszel. 
Ezek után jelentkeztem az Iparművészeti 
Főiskolára, illetve egy holland egyetemre is, 
mely utóbbi amolyan „b” tervként volt a tar-
solyomban. Az „iparra” iszonyú nehéz volt 
bekerülni a 300 jelentkezőből csak tizenhár-
mat vettek fel akkoriban. Én a tizennyolcadik 
lettem, ami szép eredmény viszont sovány 
vígasz volt. Bevallom nagyon el voltam kese-

redve, de ma már örü-
lök, hogy így alakult. 
Hollandiába viszont 
felvettek, így kiköltöz-
tem Utrechtbe, ahol 
volt belsőépítész szak, 
viszont az oktatás hol-
land nyelven folyt, ami 
igencsak megnehezí-
tette a dolgomat. Az 

első év után ezért átjelentkeztem az amster-
dami Rietveld egyetemre és ott folytattam a 
tanulmányaimat.

– Az előbb említetted, hogy nem bántad meg, 
hogy így alakult, miben volt más kint tanulni?
– Szerintem a magyar rendszerben nem 
elhelyezhető az az oktatás, ahogy a hol-
landok csinálják. Rettentő nagy szabadság 
van, olyannyira nagy, hogy majdnem, hogy 
támpontok nélküli az oktatási módszer. Ha 
adnak egy projektet, aminek például az a 
címe, hogy „livingroom”, akkor ez lehet bár-

mi. Kis túlzással csak a fantázia szab határt 
annak, hogy te ezt a végére, hogyan fejted ki. 
Így a belső építészeti megoldásoktól kezdve 
egy fotósorozaton át minden „játszhat”. Ez 
egyfelől jó, mert tere van a tehetségnek más 
felől viszont az emberben támad némi hiá-
nyérzet is ezzel kapcsolatban, hiszen nem 
tudja, hogyan induljon el például egy számí-
tógépes tervezéssel, aminek adott esetben 
nincsenek meg az alapjai és még sorolhat-
nám. Amiben viszont nagyon jó a rendszer 
és szerintem ez benne a lényeg, hogy segíte-
nek az embernek a saját tervezési folyama-
tát felfedezni. Ez viszont addig, amíg fel nem 
fedezed önmagad egy igen fájdalmas út.

– Ez építi a lelkesedést vagy inkább letöri?
– Nem megkerülve a választ én inkább má-
soddiplomának javasolnám, de az is igaz, 
hogy ez az egyetemi oktatás nagy szerepet 
játszott abban, hogy ma azt tudom csinálni, 
amit szeretek.

– Mi volt a diplomamunkád?
– Már az egyetemi éveim alatt is nagyon 
gyakran nyúltam a papírhoz. Ezt éreztem 
közel magamhoz és a legkifejezőbb alap-
anyagnak. A diplomamunkám tulajdon-
képpen anyagkísérlet volt. Először papí-
relemekből varrtam össze egy struktúrát, 
aminek az volt a különlegessége, hogy 
hosszában és keresztben is össze lehetett 
nyomni egy kétdimenziós lappá, szétnyitva 
viszont egyfajta térelválasztóként lehetett 
használni. Később ezt a mintát elkészítet-
tem fémből és műanyagból is.

Szerintem magyar 
rendszerben nem elhelyezhető 

az az oktatás, ahogy a 
hollandok csinálják.
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„Vettem egy nagy levegőt és úgy döntöttem 
visszatérek a „gyökerekhez”
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– Az egyetemmel vége is lett a Hollandiának?
– Mondhatni igen és haza is költöztem, mert 
itthon kaptam egy olyan álláslehetőséget, ami 
nagyon tetszett és kihívást éreztem benne.

– A mai tendenciákat nézve az látszik, hogy 
inkább kifelé tart a pályakezdők jó része. Te 
nem gondolkoztál el azon, hogy kint próbálj 
szerencsét?
– Egyfelől ez még 2009-ben volt, ami ugyan 
szintén nem volt egy rózsaszín időszak, 
ezért mondhatni, hogy a sors kezére bíz-
tam a döntést, ugyanis idehaza és kint is pá-
lyáztam állásokra. Tulajdonképpen abban 

maradtam magamammal, hogy azt fogom 
választani, ahol nagyobb lehetőséget kapok 
és olyan munkát, ami legjobban szolgálja a 
fejlődésemet és közelebb visz ahhoz, amit 
később szeretnék csinálni. Teszem hozzá, 
hogy ahol az egyetem alatt gyakornokként 
dolgoztam felajánlották a maradás lehető-
ségét. Még sem ez lett, mert végül is a sors 
úgy hozta, hogy a magyar ajánlatot fogadtam 
el, mondhatni pechemre. Ugyanis az az épí-
tész cég, ahova idehaza felvettek, pont a vál-
ság miatt kényszerült létszámot karcsúsíta-
ni így tulajdonképpen meg sem melegedtem 
két hónap után mennem kellett.

interjú   Beszélgetés Németh Edina belsőépítész dizájnerrel
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– Jött az újratervezés?
– Igen, de szerencsé-
re viszonylag gyorsan 
sikerült elhelyezked-
nem. Egy belsőépíté-
szeti projekt kapcsán 
kapcsolatba kerültem egy marketing céggel, 
ahol később aztán elkezdtem dolgozni. Itt 
egy picit más területbe kellett beletanul-
nom, hiszen főként projekt menedzseri fel-
adataim voltak. Mivel ilyen jellegű hátterem 
nem volt, ezért mindent az alapoktól kezd-
tem megtanulni, az ügyfélkezeléstől kezdve 
az árajánlatokon át a költségvetés készíté-
sig. Nagyon szuper négy évet töltöttem itt, 

rengeteget tanultam 
és nagyon jó mun-
káink is voltak. Fő-
ként Budapesthez 
kapcsolódó arculati 
projekteken dolgoz-

tunk, ami számomra nagyon motiváló volt. 
Négy év után továbbléptem, mert szerettem 
volna megtapasztalni, hogy milyen egy na-
gyobb szervezetben dolgozni. Tulajdonkép-
pen hasonló munkakörben és feladatokkal 
foglalkozó ügynökségnél helyezkedtem el, 
akik jellemzően multibrandek projektjeit 
bonyolították. Viszonylag gyorsan szembe-
sültem azzal, hogy ez már egy teljesen más 

világ, ami számomra kevésbé volt inspiráló. 
Talán furcsán hangzik, de azt érzetem, hogy 
alig van ráhatásom erre a világra, egyszerű-
en nem láttam magamat benne.

– Jól érzem, hogy megint jött egy újratervezés?
– Igen, egyre inkább azt éreztem, hogy sze-
retnék visszafordulni a kézzel készített al-
kotások felé, ami az elmúlt évek alatt szinte 
teljesen parkolópályára került, hiszen az 
ügynökségi munka mellett erre már nem 
volt kapacitásom. Szóval vettem egy nagy 
levegőt és úgy döntöttem visszatérek a „gyö-
kerekhez”. Hogy őszinte legyek nem volt 
konkrét elképzelésem, hogy merre akarok 

Mi minden megkeresést egyedi 
projektként kezelünk pont az 
alapanyag specialitása miatt.
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menni, de abban biztos voltam, hogy az 
ügynökségi munkát már nem szeretném 
folytatni. Mivel a papír volt az utolsó igazi 
és meghatározó „flow” élményem és nagyon 
szerettem vele dolgozni, ezért ez határozta 
meg az irányt.

– Idillinek tűnik a dolog, de nem volt ebben 
a pálfordulásban némi hazardírozás, illetve 
hogy lett ebből üzlet vagy valami hasonló, 
hogy egy kicsit közhelyes legyek megint?
– Az ötlettel nem volt semmi baj. Sok élő 
kapcsolatom volt, akikre lehetett számítani, 
viszont referenciám nem voltak. Deák tér 
csupasz fáira készítettem papírvirágokat, 

amiket aztán szépen egyesével felkötöz-
tünk, így 150 abszolút kézzel készült virág 
került fel március elsején a fákra. Az embe-
rek imádták és nagy visszhangja is lett a do-
lognak, rengeteget cikkeztek rólunk számos 
platformon megjelentünk, ami olyan hullá-
mokat gerjesztett, amit már érdemes volt 
meglovagolni. Ma visszatekintve azt mon-
dom, hogy jókor voltunk jó helyen, amiben 
akkor talán még több volt a spontaneitás, 
mint a tudatosság.

– Mit hoztak a papírvirágok?
– 15 ezer pillangót! (nevet) A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál rendezői kerestek meg, azzal, hogy 

szintén egy gerilla kampány részként ragasz-
szunk ki 15 ezer papírpillangót az Erzsébet tér 
és környékére. Ez a dolog szinte mindent vitt, 
felrobbantotta az internetet. A dolog hatása 
tulajdonképpen megerősített abban elhatá-
rozásom az egy jó irány és nem utolsó sorban 
a céget is beindította, aminek további hozo-
mányaként, újabb megkeresések érkeztek és 
– persze sok minden más mellett – 2015-ben 
mi készíthettük az Opera bál installációját is. 

– Szerinted mi a papír varázsa, ha lehet ilyen 
módon feltenni a kérdést?
– Szerintem az emberek azt gondolják, hogy 
jól ismerik ezt az alapanyagot és talán pont 
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ezért is áll közel hozzájuk. Erre talán a legjobb 
példa az említett papírlepkék. Ami nemcsak 
látványnak nem volt utolsó, hanem emoci-
onálisan is megszólította az embereket. Egy 
idő után ugyanis elkezdtek rájuk írni, amolyan 
üzenőfalként szolgált és amik később megje-
lentek táskákon és számos más helyen is. Ha 
egy másik aspektusból nézem a dolgot akkor 
az is vonzóvá teszi a papírt, hogy bár gyakran 
sérülékeny alapanyagnak tartják, mégis ren-
geteg féle és formájú dolgot lehet belőle készí-
teni, amin nem csak elcsodálkoznak, hanem rá 
is csodálkoznak az emberek.

– Annak ellenére, hogy egy ismert anyagról 
van szó mégiscsak valahol rendhagyó. Ta-
lán a lehetőségeivel sokkal kevésbé vannak 
tisztában, mint például egy nyomdai termék 
esetében. A tervezésnek és a megvalósulásnak 
emiatt van valami speciális metodikája?

– Mi minden megkeresést egyedi projekt-
ként kezelünk pont az alapanyag specialitá-
sa miatt. A korábbi ügynökségi tapasztalata-
imból tudom és általában jól átlátom, hogy 
milyen igényekre számíthatunk. A gyártás 
mindig a leghosszabb folyamat, ezért lé-
nyeges, hogy a projekt adminisztratív ré-
sze mielőbb kész legyen. Nem ritka – és ez 
is egy válasz a konkrét kérdésre –, hogy sok 
esetben viszonylagos „szabadkezet kapunk” 
pontosabban csak irányvonalak vannak 
meghatározva – egy logo, vagy grafikai elem, 
egy arculati szín, maga a rendezvény temati-
kája, helyszíne stb.  Ennek mentén alakítjuk 
ki aztán a koncepciót. Például a Libri idei 
kirakatdekorációja is hasonló módon állt 
össze, ahol az egyedüli iránymutatás az volt, 
hogy olyan „időgép installáció” valósuljon 
meg, aminek a tulajdonképpeni végterméke 
Ady Endre és Szabó Magda aláírása.

– Speciális papírokat használtok?
– Nem, egyedül a papír grammsúlya, ami 
meghatározó tényező, hiszen bizonyos ese-
tekben muszáj, hogy megfelelő tartása le-
gyen. Az említett Libris projektnél például 
500-700 grammos kartonokat használtunk.

– Ez a fajta installáció drága dolog?
– Igen. Ha más rendezvénydekorációkat ha-
sonlítok össze a papírinstallációkkal, akkor 
az exkluzivitása, a kézművessége és a bele-
tett olykor 3-400 munkaóra miatt abszolút 
a magasabb árkategóriába tartozik. Éppen 
ezért vagy talán ezért is ma már az is egy na-
gyon fontos szempont lett, hogy hosszútávú 
megoldásokat nyújtsunk és így fenntartható 
rendezvényinstallációs opció is legyünk. A 
rendezvényinstallációk jellemzően kérész-
életűek, hiszen nagy pénzekből készülnek, 
épülnek fel, de a program után sok esetben 
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Szerintem az emberek azt 
gondolják, hogy jól ismerik ezt az 
alapanyagot és talán pont ezért is 

áll közel hozzájuk.
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„Minden projektünk után elültetünk egy 
fát, ami fedezi az általunk felhasznált 

papírmennyiségét”

lebontva az enyészeté lesznek. Mi rendsze-
rint a tervezési folyamat részeként kezeljük 
azt is, hogy mi lesz majd a dekoráció későb-
bi sorsa. Szerencsére az ügyfeleink jó része 
megtartja ezeket az installációkat, mert sa-
játjuknak érzik. Ismét a Librit hozva példa-
ként ott a „papír időgépünk” vándorol egyik 
kirakatból a másikba. De például az And-
rássy úton lévő Omorovicza kirakatánál ki-
fejezetten tudatos volt, hogy egy hosszúidőn 
keresztül kinn maradó installáció valósul-
jon meg. Ennél a munkánál az évszakokhoz 
kötődő hangulati elemek cserélésével újul 
meg időről-időre a dekoráció. Ez a szemlé-
let nem csak költségcsökkentő, hanem kör-
nyezettudatos is. A fenntarthatóság tehát 
nálunk egy fontos szempont, a papírjaink a 
tudatos erdőgazdálkodásból kikerülő alap-
anyagból készülnek. De, ha a téma és projekt 
tematikája engedi, akkor igyekszünk újra-
hasznosított papírral dolgozni. Itt jegyezem 
meg, hogy a papíripar is érzi az igényt ezért 
rengeteg fejlesztés folyik alapanyaginnová-
ció tekintetében. Mi a lehetőségeinkhez ké-
pest úgy próbálunk tenni az ügy érdekében, 
hogy folyamatosan optimalizáljuk a folya-
matainkat és törekszünk a fenntarthatóbb 
működésre, és alapanyagok használatára is, 
és minden projektünk után elültetünk egy 
fát, ami fedezi az általunk felhasznált papír-
mennyiségét.

– Valljuk be, hogy azért az az iparág, amiben 
tevékenykedsz az igen hektikus. Gondolkozol 
másik lábban vagy lábakban?
– Korábban két vonalat is elindítottam a 
mostani tevékenységünk mellé az egyik 
esküvői dekorációkkal foglalkozott a má-
sik lapra szerelt papírtárgyakkal. Egyfelől 
mind a kettővel az volt a probléma, hogy 
sokkal több energiát vitt el, mint jövedelmet 
hozott. Másfelől rájöttem, hogy én ebben a 
céges, rendezvényes világban érzem igazán 
jól magam, itt tudok kiteljesedni, mely kitel-
jesedés más aspektusban – és nem titkoltan 
– akár Lajtán túlra is átmutathat majd.
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TÁGAS AFRIKA
Egykoron Párizsból indult a szenegáli Dakarban ért vé-
gét az a sivatagi verseny, amelyet 1979-ben rendeztek meg 
első alkalommal. Az elmúlt 4 évtizedben sok minden vál-
tozott, a tragédiáktól sem mentes versenyen, hiszen előbb 
Dél-Amerikába került át a verseny, idén pedig Szaud-Ará-
bia rendezte meg a sivatagi terepreli futamot, mutatva azt 
is, hogy milyen tágas Afrika. A versenyt egyébként a MINI 
John Cooper Works Buggy versenyautóval induló Carlos 
Sainz harmadszor nyerte meg.

Ha nem a sportszakmai részt ve-
szük alapul akkor meg állapít-
hatjuk, hogy Szaúd-Arábia az 
utóbbi hónapokban látványosan 

belehúzott nagy presztízsű sportesemények 
szervezésébe. Mindez nemcsak a Dakarra 
értendő, hiszen az elmúlt időszakban itt volt 
spanyol foci szuperkupa döntője,  bokszvi-
lágbajnoki címmérkőzés, és immár hivatalos, 
hogy 2023-től a Formula-1 is beteszi lábát 
az arab országba. Mindezt természetesen 
a szaúdiak nem is feltétlenül lelkes sport-
rajongás miatt vállalják be, hanem ahogy a 
Közel-Keleten korábban már több helyen is 
kitalálták,  a jól működő profi sport kiválóan 
reprezentálja a hatalmi ambíciókat, és üzleti-
leg is kifizetődhet. Nekik pedig pénzük min-
denképpen van rá. Két Öböl-ország, az Egye-

sült Arab Emírségek és Katar évtizedek óta 
sokat öl a sportba. Elég eredményesen, mert 
már olyan nagy eseményeket szereztek meg, 
mint például egy F–1-es futam vagy éppen a 
futball-világbajnokság. Katarban a reprezen-
tációs szándékhoz társadalmi, egészségügyi 
víziót is kapcsoltak, nemcsak az fontos, hogy 
hány érmet nyernek a katariak a világverse-
nyen, de a rendszeres testmozgás felé is akar-
ják terelni az ország lakóit. Valami hasonlót 
találtak ki Szaúd-Arábiában is, de az említett 
országokhoz képest mintha beragadt volna a 
rajtnál az iszlám királyság. A koronaherceg, 
Mohamed bin Szalmán csak 2016 novem-
berében utasította az ország sportért felelős 
testületét, hogy hozzon létre egy sportágfej-
lesztési alapot, amivel felpezsdítik a helyi 
sportéletet.
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„A MINI teljes családja nevében gratulálok Carlos Sainz és Lucas Cruz 
párosának, valamint az X-raid istállónak a 2020-as győzelemhez. 

Gratulálok Stéphane Peterhanselnek és Paulo Fiuzának is, akik 
ugyancsak a dobogón végeztek. Sikerünket sajnos beárnyékolja Paulo 

Gonçalves és Edwin Straver tragikus balesete, a történtek minket is 
mélyen megráztak” – fogalmazott Bernd Körber,  

a MINI márkaigazgatója.
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De visszatérve a sivatagi verseny-
pályára, 2010-es és a 2018-as 
diadala után idén ismét a Car-
los Sainz és Lucas Cruz alkotta 

spanyol versenyduó nyerte a Dakar Ralit, 
amely egyúttal azt is jelenti, hogy a MINI 
megszerezte ötödik abszolút győzelmét a vi-
lág legnehezebb technikai versenyén: a brit 
prémiumgyártó és motorsport-partnere, az 
X-raid istálló tovább írja a 2012 és 2015 kö-
zötti töretlen diadalmenet sikertörténetét. 
A 7500 kilométeren át tartó megmérettetést 
végül a spanyol páros 6 perc 21 másodperc-
cel a tavalyi győztes, a katari Nasser Al-At-
tiyah előtt fejezte be. 
„Nagyon-nagyon boldog vagyok. Kemény 
munka, rengeteg edzés, a csapattal pedig 
végtelenül sok teszt kellett ahhoz, hogy ma 
a dobogó tetején álljunk. A verseny fantasz-
tikus volt, de már az első nap nagyon kemé-
nyen kellett küzdenünk. Nehéz elképzelni, 
de az első métertől az utolsóig padlógázas 
megmérettetés volt, így most már csak ki 
szeretném élvezni a sikert” – nyilatkozta a 
célban Carlos Sainz.
A MINI John Cooper Works Buggy versenya-
utó ráadásul az abszolút tabella harmadik he-
lyét is megszerezte, a francia Stéphane Peter-

hansel és a portugál Paulo Fiuza alkotta duó 
9 perc 58 másodperccel Carlos Sainz után ér-
kezett be a célba. A verseny befejező szakaszát 
ugyan megnyerte az Nasser Al-Attiyah, Mat-
hieu Baumel duó, de ez kevés volt ahhoz, hogy 
behozzák 10 perc 
17 másodperces 
hátrányukat és fel-
zárkózzanak az első 
helyre, megvédve a 
2019-ben megszer-
zett bajnoki címet. 
Dacára annak, hogy 
az utolsó szakaszon 
a legjobb időt érték 
el, a Toyota Hilux 
legénysége 6 perc 
21 másodperccel 
elmaradt céljától a 
közel tereprali verseny végén. A Toyota még-
sem szomorkodhat az ezüstéremmel, a válla-
lat versenyistállója által indított mind a négy 
csapat sikeresen befejezte a versenyt, a Daka-
ron életében először induló Fernando Alonso 
is szép eredménnyel zárt. További ok az ün-
neplésre a japán autógyártó számára, hogy 
teherautómárkája, a Hino a Team Sugawara 
révén kategóriájában az első helyen zárta a le-

gendás megmérettetést, épp úgy mint a  Team 
Land Cruiser Toyota Auto Body. Akio Toyoda, 
a Toyota világszintű elnöke személyesen kö-
szönte meg a pilóták és a támogató csapat erő-
feszítéseit és a szurkolók támogatását. Nyolc 

évvel azután, hogy a 
gyári Honda csapat, a 
Team HRC, visszatért 
a világ legkeményebb 
terepraliversenyének 
motoros mezőnyébe, 
Ricky Brabec vezeté-
sével, folyamatos jó 
teljesítményt mutat-
va, végül fölállhatott a 
dobogó legfelső foká-
ra, a Szaúd-Arábiában 
megrendezett verse-
nyen. Ezzel a győze-

lemmel Brabec az első amerikai versenyző, 
akinek sikerült megnyernie a Dakart. A pilóta 
az idei szezonban két szakaszgyőzelmet szer-
zett, és a harmadiktól kezdve pedig folyama-
tosan vezette a mezőnyt. Ez az egyenletes 
teljesítmény Brabec titkos fegyverének bizo-
nyult, míg a Honda CRF450 Rally kiemelkedő 
navigációs eszközeivel és tempójával szintén 
hozzájárult a legáhítottabb díj elnyeréséhez.

A Dakar történetének ez a 
hatodik Honda győzelme, 

amelyre legutóbb 31 évvel ezelőtt 
volt példa: Cyril Neveu (1982, 

1986, 1987), Edi Orioli (1988) és 
Gilles Lalay (1989) vehette át a 

győzteseknek járó trófeát.
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A Dakar történetének ez a hatodik 
Honda győzelme, amelyre leg-
utóbb 31 évvel ezelőtt volt példa: 
Cyril Neveu (1982, 1986, 1987), Edi 

Orioli (1988) és Gilles Lalay (1989) vehette át a 
győzteseknek járó trófeát. 2013-ban a Honda 
23 éves távollét után visszatért a Dakarra. Az 
elmúlt 7 versenyen a HRC csapat két alkalom-
mal állhatott föl a dobogó második fokára: az 
idén, a verseny során elhunyt Paulo Gonçalves 
(2015) és Kevin Benavides (2018).
A győzelemre azért árnyékot vetett Paulo 
Goncalves halálos kimenetelű balesete. Pe-
dig ő volt, aki immár hat éven keresztül hozta 
a szép eredményeket és tett meg mindent a 
motor tökéletesítésére és tesztelésére. Nem 
véletlen, hogy a versenyt követően Yoshishi-
ge Nomura elnök úr egy imát is mondott érte. 
„Először szeretnék gratulálni a győztesnek, 
Ricky Brabecnek. Ezenkívül köszönetet mon-
dok Joannak (Barreda), Kevinnek (Benavi-
des) és Josénak (Ignacio Cornejo) a nagyszerű 
teljesítményükért. És végül, de nem utolsó 
sorban, köszönetet mondok a keményen 
dolgozó versenycsapat munkatársainak és a 
fejlesztőknek, akik lehetővé tették ezt a győ-
zelmet. Hét év telt el azóta, hogy visszatértünk 
a Dakarra, okultunk a hibáinkból, és a Team 
Honda mindent megtett azért, hogy győzzön 
és most végre kimondhatom: nyertünk. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy Paulo (Goncalves) 
nagymértékben hozzájárult az első hat évhez, 
és hálásak vagyunk neki, és imádkozunk érte, 
hogy békében nyugodjon. Köszönettel és há-
lával tartozunk minden támogatónknak és 
rajongónknak világszerte.”
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VÁLSÁGMENEDZSMENT HELYETT 
MEGELŐZŐ ADÓTERVEZÉS

Az Írisz Office csoport, élén az Írisz Office Zrt-vel már huszadik éve foglalkozik a KKV 
pénzügyi és adózási tervezésével. Az elmúlt egy esztendő már általánosnak mondha-
tó gazdasági lassulása okán tevékenységük jelentősége felértékelődött. Interjún kat 
Papp Tiborral, az Írisz Office Zrt. vezérigazgató jával készítettük, melyben a vállal-
kozások pénzügyi, adózási lehetőségeiről kérdeztük. 

– Mivel is foglalkozik pontosan az Írisz Office csoport? 
– Adózási és pénzügyi terve zéssel, melynek szerves része a könyv-
viteli szolgáltatás. Szívem szerint könyvelőirodának ne vezném ma-
gunkat, de ez a szó Magyarországon már-már pe joratív, ezért kell 
az adótervezés névvel fémjeleznünk a tevékeny ségünket, jelezve a 
szolgáltatás összetettségét. 

– Miben rejlik ez az összetett ség? 
– Egy vállalkozás könyvelésének megkezdését mindig a vezetői kon-
zultáció előzi meg. Ennek során mérjük fel a vezetői igé nyeket, ami 
a meglévő aggályok megismerésétől, a problémák és feladatok feltá-
rásán keresztül a víziók, a jövőkép megismeréséig tart. Csak nagyon 
pontos igény felmérést követően kezdődhet az érdemi munka. Saj-
nos hazánk ban a könyvelés adatrögzítéssé degradálódott, értékte-
remtés nélkül, melynek joggal egyetlen ismérve a költsége. 

– Mi történik az igényfeltárást követően? 
– Átvilágítjuk a vállalkozást, immár a célok tükrében, tény adatok 
alapján. Az átvilágítás eredménye pedig a lehetőségek komplex 
feltárása. A feltárás után a javaslatunk lehet adó zási mód vagy mű-
ködési forma váltás, kiválás, kiszervezés vagy beolvadás, illetőleg 
egyszerűen csak egy reorganizáció, netán a meglévő állapot stabili-
zálása. A feltárást követően a cégvezető dönt, mi pedig igény szerint 
meg valósítunk, vagy csak támogatjuk a megvalósítást. 

– Mit jelent a megvalósítás? 
– Gyakorlatilag mindent. A dön tés alapján a számviteli, pénzügyi 
és jogi folyamatok terveinek véglegesítését, a rendszermodell elké-
szítését, majd a számviteli feladatok elvégzését, a jogi és pénzügyi 
teendők koordinálását. Végeredményként egy lehetősé geit maxi-
málisan kihasználó, így konkurenseivel versenyelőnyt élvező cég 
vagy cégcsoport jön létre, mindez minimalizált műkö-dési kockázat 
mellett. 

– Ezzel hátra dőlhet a cégve zető, letudta az adótervezési felada-
tait? 
– Csak megpihenhet. A modell kézzelfogható eredménye a költség-
hatékonyság és a jogbiz tonság mellett az aktív vezetői döntéstámo-
gatás, mely nem más, mint KPI-okon keresztül biztosított napra-
kész támoga tás. A grafikus döntéstámogató rendszer jelentősége az, 
hogy a menedzsment vezetési irányel vei, gondolkodásmódja alap-
ján van felépítve, így értelmezési problémák fel sem merülhetnek, 
továbbá a rendszer automatiku san jelzi, ha a vezetőnek feladata 

van, azaz döntést kell hoznia. A végeredmény pedig egy olyan átlát-
ható társaság, ahol a cégvezető akár heti szinten rea gálhat azokra 
a vállalkozására ható piaci tényezőkre, melyek ha tását korábban 
mérni sem tudta. 

– A megbízó joggal tarthat egy prémium szolgáltatás költsé gétől. 
– Szerencsére ettől nem kell félnie. A munkánk hozama már a meg-
bízóink elköteleződése előtt számszerűsíthető, és a szolgálta tásunk 
díja a generált megtakarí tásokból folyamatosan finanszí rozható. 

(X) 

PR\támogatott tartalom
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MINDEN  
ÉRZÉKSZERVNEK

A Porsche határozottan sportos és kimagasló képességű 
modellel bővíti középmotoros sportautói kínálatát: be-
mutatkozik a 718 Cayman GTS 4.0. Az új kétüléses mo-
dell szívét a 718 Spyder-ben és a 718 Cayman GT4-ben 
használt 400 lóerős, négyliteres, hathengeres boxer-
motor adja. Hatfokozatú kézi váltóval és sport kipufo-
górendszerrel kombinálva ez kivételes teljesítményle-
adást és különösen kimagasló vezetési élményt nyújt.

Akárcsak a 718 Spyder és a 718 
Cayman GT4 esetében, az erőtel-
jes négyliteres motort kivételes 
hatékonyság jellemzi. Az adaptív 

hengervezérlés részterhelés esetén lekap-
csolja az egyik hengersort, a piezo befecs-
kendezőkkel rendelkező közvetlen üzem-
anyag-befecskendezés és a változó szívó 
oldali szelepvezérlés pedig még inkább fo-
kozza a takarékosságot. A GTS motor lenyű-
göző erőtartalékával és azonnali reakcióival 
is mély benyomást tesz. Könnyedén forog 
el 7800 fordulat/percig, a széria dinamikus 
csillapítással rendelkező sport kipufogó-

rendszernek köszönhetően pedig eközben 
a vérbeli hathengeres boxermotor gazdag 
hangzásvilágát hallatja. A 718 GTS 4.0 mo-
dellek ikerkipufogója a 718 Spyder és a 718 
Cayman GT4 beépített részecskeszűrőjét is 
megkapja, ami különösen tiszta működést 
tesz lehetővé. Kialakításával a kipufogó he-
lyet ad a kontrasztos fekete színben pompá-
zó diffúzornak, amelyet kimondottan a GTS 
modellek számára fejlesztettek a Porsche 
mérnökei.
Álló helyzetből az újdonságok 4,5 másod-
perc alatt gyorsulnak fel 100 km/h-ra, vég-
sebességük pedig 293 km/h. 

autó   Porsche 718 Cayman GTS 4.0
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Sötétszínű, kontrasztos részletek fokozzák a GTS modellek különösen 
sportos státuszát: a légterelő-ajak, a Sport Design első lökhárító 

légbeömlői, az első ködfényszórók, a hátsó fényszórók és az átrajzolt 
hátsó lökhárító is fekete.
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A széria Porsche Active Suspension 
Management (PASM) sport-
futóműnek, a 20 milliméterrel 
csökkentett szabad magasság-

nak és a Porsche Torque Vectoring (PTV) 
mechanikus önzáró differenciálműnek kö-
szönhetően a GTS modellek új generációja 
kivételes egyensúlyt nyújt a dinamikus ve-
zethetőség és a hétköznapi kényelem között. 
Az alapfelszereltség részét képező Sport 
Chrono csomag a továbbfejlesztett Porsche 
Track Precision App alkalmazással kihang-
súlyozza a középmotoros sportautók atle-
tikus karakterét. A fekete kontrasztelemek 
és a sötét Alcantara® belső GTS modellekre 
jellemző hangulatot varázsol. 
Kivételesen precíz vezethetőségével, agi-
lis kormányzásával és fordulékonyságával 

autó   Porsche 718 Cayman GTS 4.0

a futómű kimagasló vezetési élményt ígér. 
A dinamikus menettulajdonságokat töké-
letesen összeköti a hétköznapi vezetéshez 
szükséges kényelemmel. A Porsche Active 
Suspension Management (PASM) ugyan-
csak alapfelszereltség, amely a 20 millimé-
terrel alacsonyabb futóművel együtt kivéte-
les élményekhez juttatja a pilótát. 
A középmotoros sportautók selyemfényű 
fekete 20 colos könnyűfém kerekeket vi-
selnek, amelyeken nagyteljesítményű gu-
miabroncsok feszülnek, elöl 235/35 ZR 
20-as, hátul pedig 265/35 ZR 20-as mé-
retben. A továbbfejlesztett fékrendszer 
lyuggatott féktárcsákkal és vörös színű 
féknyergekkel rendelkezik. A Porsche Ce-
ramic Composite Brake (PCCB) felár elle-
nében elérhető. 
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A LUXUS ÚJ FORMÁJA
A Mercedes-Maybach GLS 600 a luxus új formáját képviseli a SUV szegmensben. 
Az új modell a GLS műszaki alapjaira épülő csúcskategóriás luxusautóval bővíti ki a 
Mercedes-Maybach márka kínálatát. Tágas belső tere kimagasló minőségű anyagok-
kal rendelkezik, a rendkívül hatékony hangszigetelés pedig biztonságos és kellemes 
atmoszférát teremt. 

A széria Airmatic légrugózás mel-
lett, opcionálisan rendelhető az 
E-Active Body Control futómű 
az új és különleges Maybach ve-

zetési üzemmóddal együtt, amely még na-
gyobb komfortot biztosít hátul. A beszállás 
is igen kényelmes: ajtónyitáskor a légrugó-
zás alacsonyabbra engedi a karosszériát, 
amely alól csendesen előtűnik a megvilá-
gított, alumínium fellépő. A kimondottan a 
Maybach modell számára készült négylite-
res, V8-as turbómotor 558 lóerő és 730 Nm 
leadására képes, amely diszkrét, de erőteljes 
mozgást biztosít az autónak. Az erőforrás 48 
V-os EQ Boost kiegészítő hibrid rendszerrel 
is rendelkezik. A Mercedes-Maybach GLS 
600 piaci bevezetése 2020 második felében 
kezdődik.
A Mercedes-Benz csillaga a motorháztetőn 
klasszikus formájában jelenik meg, miköz-
ben a Maybach hűtőrács aprólékosan meg-
munkált, függőleges króm lamellái elegáns 

hatást keltenek. Az ablakok körül és az ol-
dalpaneleknél található króm betétek pedig 
méltóságot és eleganciát kölcsönöznek a 
modellnek. A 22 vagy 23 colos kerekek ki-
mondottan a Mercedes-Maybach számára 
készültek, de a kipufogók egyedi kialakítása 
is a modell cseppet sem hétköznapi kialakí-
tását erősíti. 
A terepjáró további látványos részei az 
elektromosan előbújó fellépők, amelyek le-
hetővé teszik a különösen kényelmes és biz-
tonságos be- és kiszállást. Az alumíniumból 
készült fellépők fekete gumírozott betéteket 
és kiegészítő megvilágítást kaptak, külö-
nösen széles tartományban lefedve a hátsó 
ajtókat, amely nem csak praktikus, hanem 
különösen látványos is.
A fellépők visszahúzott állapotukban (me-
net közben) láthatatlan módon megbújnak 
az oldalsó küszöbpanelek mögött. A hátsó 
ajtók nyitásával a fellépők automatikusan, 
egyetlen másodperc alatt felveszik helyze-

tüket, de ez az alapbeállítás meg is változtat-
ható az MBUX központi rendszer speciális 
menüjében. A tágas hátsó helykínálat érde-
kében a Mercedes-Maybach GLS kizárólag 
két üléssorral érhető el. A két hátsó ülés 
elektromosan hátradönthető. A műszerfal 
és az utastér számos része páránzott nap-
pabőr borítást kapott, opcionálisan pedig 
számos különböző belső rendelhető. A sö-
tétítővel ellátott, elektromosan nyitható/
dönthető panoráma tetőablak szintén széri-
atartozék, a klimatizált, masszázsfunkcióval 
rendelkező ülésekkel együtt. Külön kérésre 
a fix középkonzol tágas négyüléses modellé 
alakítja a típust, amelynek hátsó traktusa 
tökéletesen alkalmas a munkára és a pihe-
nésre egyaránt. A konzolban összecsukha-
tó asztalokat és hűtőt is találunk, elegendő 
hellyel a pezsgősüvegek számára. A hűtőhöz 
tökéletesen illeszkedő pezsgőspoharak a 
Mercedes-Maybach kiegészítőinek kínála-
tából érhetők el.
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A szériafelszereltséghez tartozó MBUX hátsó 
tablet, amely a középkonzolon vagy a hátsó ülések 

közötti könyöklőben kapott helyet, az intuitív 
vezérelhetőség mellett, kiegészítő kényelmi és 

szórakozási funkciókat is lehetővé tesz. 
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A KÜLVILÁG KIZÁRVA
2020-ra mondhatnák “trend” lett zöldnek lenni. Ennek szellemében szinte minden 
gyártó élen jár a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának csökkentésében, az elekt-
romos és hibrid autók térnyerésében. Erre egyébként az Európai Unió is komoly bün-
tetéssel tesz nagyobb hangsúlyt. A BMW palettáján bőven van ezekből a zöld jármű-
vekből, de szerencsére még megmaradt egy széles skála azokból a sportmodellekből 
amelyek M-betűvel kezdődnek.

Az M-betűs sorban a legfrissebb 
újdonság az X3-as modell M ver-
ziója. A maga 480 lóerejével nem 
is nagyon emelkedik ki a sorból, 

a többi X3-ashoz képest azonban igen nagy 
ugrás ez a közel fél ezer lóerő (a Competit-
ion változatban 510 lóerő is elérhető). Ha 
sikerül beülnünk egy ilyen autó volánja 
mögé, akkor azért minden álszemérmesség 
nélkül valljuk be kevésbé fontos adatoké vá-
lik a C02 kibocsátás vagy az üzemanyag-fo-
gyasztás.  Az újdonság példátlan teljesítmé-
nyéről a BMW M modellbe valaha épített 

legerősebb soros hathengeres benzinmotor 
gondoskodik. A BMW M TwinPower Turbo 
technológiával dolgozó, vadonatúj fejlesz-
tésű, kivételesen magas fordulatszám-tar-
tományig kalibrált erőforrás 480 lóerő 
maximális teljesítményt és 600 Nm csúcs 
forgatónyomatékot présel ki a 3 liter hen-
gerűrtartalomból. A vadonatúj fejlesztésű 
erőforrás a Drivelogic-kal dolgozó, nyolcfo-
kozatú BMW M Steptronic automataváltón 
keresztül továbbítja teljesítményét és forga-
tónyomatékát az új BMW M5 sportlimuzin-
ban debütált BMW M xDrive intelligens 

összkerékhajtás felé. Utóbbi technológiát a 
tervezők a hátsókerék-meghajtás preferen-
ciái szerint hangolták a sportos négyes alá, 
kétféle összkerékhajtási üzemmódot kínál-
va fel a bajor prémiumgyártó ügyfeleinek. 
A BMW M xDrive intelligens összkerék-
hajtás és a hátsó tengelybe épített, aktív M 
differenciálmű központi vezérlése minden 
vezetési szituációban az optimális tapadás, 
a lehető legsportosabb agilitás és a legtöké-
letesebb iránystabilitás követelményei sze-
rint osztja el a négy kerék között a motorból 
érkező erőt.
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Az újdonság példátlan teljesítményéről a BMW M modellbe 
valaha épített legerősebb soros hathengeres benzinmotor 

gondoskodik, 480 lóerő maximális teljesítménnyel és 600 Nm 
csúcs forgatónyomatékkal felvértezve a legfrissebb M-es modellt.
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A BMW X3 M 4,2 másodperc alatt 
gyorsul fel álló helyzetből 100 
km/h-s sebességre, végsebessé-
ge az elektronikai limittel 250 

km/h. A tesztautó pont azon a héten járt 
nálunk amikor szinte országos köd borította 
be Magyarországot, illetve minden nap eset 
valami, hol hó, hol eső. Ennek ellenére nem 
volt olyan helyzet amikor az X3 M magabiz-
tos úttartása egy pillanatra is kétséget ha-
gyott volna maga felől. Ez a sínautó érzés a 
korábban téli időszakban tesztelt dízel ver-
zió esetében is megvolt, és természetesen 
nem szabad megfeledkezni a Pirelli gumiab-
roncsok téli mintázatáról sem. 
A BMW M modellekre jellemző, kimagas-
ló menetdinamikát és tökéletes irányít-
hatóságot az újdonságok esetében olyan 
típus-specifikus karosszéria-merevítés 
és kifinomult futómű-technológia fokoz-
za tovább, amelyet a megnövelt teljesít-
ményű erőforrás kvalitásai szerint han-
goltak össze a mérnökök. Az M-specifikus 
futómű-technológia elektronikusan ve-
zérelt lengéscsillapítói három különbö-
ző beállítást képesek aktiválni egyetlen 

gombnyomással, a hétköznapok fejedel-
mi menetkomfortjától kezdve, egészen 
az extrém közvetlen úttartást garantáló, 
minimálisra csökkentett rugóút és ka-
rosszériadőlés párosáig. A kettős ágyazású 
lengőkarra támaszkodó rugóstaggal dolgozó 
első tengelyből és az ötkaros kerékfelfüg-
gesztéssel optimalizált hátsó tengelyből 
álló, M-specifikus futómű-technológia al-
katrészeinek harmonikus együttműködése 
és a rendszer elasztokinematikai hangolása 
minden vezetési szituációban tökéletes ke-
rékösszetartást és iránystabilitást garantál. 
A széleskörű alapfelszereltség exkluzív téte-
lei között a 20” méretű BMW M könnyűfém 
keréktárcsák is megtalálhatók.
És ahogyan az M-specifikus futómű-tech-
nológia lengéscsillapítói és a BMW M xDri-
ve intelligens összkerékhajtás üzemmód-
jai, úgy az erőforrás és az automataváltó 
karakterisztikája, valamint a kormánymű 
rásegítésének mértéke is egyetlen gomb-
nyomással állítható. A fenti paraméterek 
összehangolt elmentésével a vezető itt két 
abszolút járműbeállítást is eltárolhat a 
BMW M sportkormányon található M gom-

bokon, amelyek megnyomásával a rendszer 
a kívánt specifikációkat aktiválja.
A BMW X3 M légellenállását, illetve hűtő-
levegő-ellátását jellegzetes BMW M stílus-
jegyek optimalizálják, miközben az ajtók 
mögött elektromosan állítható sportülések, 
Vernasca bőrkárpitozás, M-specifikus mű-
szerfal, BMW M sportkormány és BMW M 
előválasztó kar teremti meg az egyszerre 
sportos és luxus hangulatot. Utóbbi olyan 
jól sikerült, hogy az X3-as után átvett Mini 
tesztautót nem is éreztük egy szinten vele, 
pedig ugyanaz a gyártó. 
Összeségében az X3 M hozza azokat a spor-
tos értékeket amelyek néhány éve még alap-
vetően meghatározták a bajor gyártót. Ma 
még szinte ugyanannyi M-modell fogy el, 
mint elektromos vagy plug-in modell így 
remélhetjük, hogy nem kihallás szélére ke-
rülő változatokról beszélünk, de az biztos 
hogy átalakulóban van az autózás, a veze-
tési szokások. Mi mindenesetre még ebben 
a benzingőzős formában is otthon érezzük 
magunkat az autó volánja mögött. És szerin-
tem ezzel az érzéssel ma még abszolút nem 
vagyunk egyedül…

Ma még szinte ugyanannyi M-modell fogy el, mint 
elektromos vagy plug-in modell így remélhetjük, 
hogy nem kihallás szélére kerülő változatokról 

beszélünk, de az biztos hogy átalakulóban van az 
autózás, a vezetési szokások.
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ÚJ REKORD
Folytatódott az utóbbi évek tendenciája, a BMW Group 
Magyarország 2019-ben is növelni tudta minden márká-
ja éves értékesítési eredményét. A bajor prémiumgyártó 
18 százalékkal több BMW és 59 százalékkal több MINI 
modellt értékesített tavaly, mint 2018-ban. A BMW Mo-
torrad értékesítése 20 százalékkal bővült.

A BMW Group Magyarország évindító 
sajtótájékoztatójának Budapesten, a Városliget 

szívében az Olof Palme sétányon található 
Millennium Ház adott otthont. A vendégeket 
a BMW elektromos és plug-in-hibrid flottája 

szállította az esemény helyszínére.

Ahogy a BMW AG Igazgatótaná-
csának elnöke, Oliver Zipse is 
elmondta, a vállalat a „Power of 
choice” filózófiában, azaz a vá-

lasztás erejében hisz: abban a lehetőségben, 
mely szerint különböző ügyféligényekre, 
különböző meghajtási alternatívákat ajánl, 
legyen az hagyományos belső égésű, plug-
in-hibrid vagy elektromos modell. A 2019-es 
rekordértékesítésünket a különböző kate-
góriákban megjelenő számos új modell is 
hatékonyan támogatta. Bár 2020 további ki-
hívásokat tartogat az autóipar számára, vé-
leményünk szerint a BMW Group kedvező 
pozícióban van: jelenleg 12 elektromos meg-

hajtást használó modellt kínálunk, melyhez 
hamarosan csatlakozik a MINI Cooper SE, 
az X1 és X2 plug-in-hibrid verziója, vagy 
épp az év utolsó szakaszában piacra kerülő 
BMW iX3 modell” – mond-
ta el Maciej Galant, a BMW 
Group Magyarország ügyve-
zető igazgatója.
A BMW legsikeresebb mo-
dellje hazánkban a BMW 
X5-ös volt tavaly, 594 db-
os értékesítéssel, melyet a 
BMW 5-ös sorozata (573 
db), a megújult BMW 3-as 
(562 db), az X3-as (340 db) 

és a BMW 2-es sorozata (311 db) követnek. 
A BMW szinte minden kategóriában vonzó 
alternatívát kínál, értékesítése stabil pillé-
reken alapszik.

autó   BMW Group Magyarország
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motor   Nmoto Nostalgia R7

AZ ART DECO  
CSILLAGA

1934-ben az Art Deco stílus csúcspontján mutatta be 
a BMW az R7 koncepciót. Az R7 végül sosem valósult 
meg, de ez inspirálta a későbbi R17 és R5 modelleket, il-
letve a közelmúltban újraélesztett replika változatot is.

A Nostalgia névre keresztelt mo-
torkerékpárt az Art Deco stílusú 
BMW R7 ihlette, ami 1934-ben 
készült, mindössze egyetlen pél-

dányban. Egészen 2005-ig úgy hitték, hogy 
elveszett az R7, de végül megtalálták és fel-
újították régi pompájába. Ez a története az 
Nmoto Nostalgia R7 motorjának, amelyek 
egy izgalmas újragondolása az eredetinek egy 
mostani BMW R nineT modellen kivitelezve. 
Az eredeti darab elképesztően értékes, egy-
millió dollár körüli az értéke, de az Nmoto De-
sign műhelyében elkészítették a modern vál-
tozatát, méghozzá a BMW R nineT alapjára. 
Az alapokat adó motort teljesen lecsupa-
szították, és 96 darab egyedileg készült 
elemmel szerelték fel, hogy pontosan úgy 
nézzen ki, mint a harmincas évek legcso-
dáltabb BMW kétkerekűje. Az R7 minden 
részlete megtalálható rajta, a részben nyi-

tott sárvédőktől a kipufogókon és kereke-
ken át a fényszóró-sebességmérő kombóig.  
A motort aerodinamikus lemezek zárják el 
nyitott a hengerfejekkel, amelyek mind feke-
te-fehér csíkozással vannak ellátva, kiemelve 
a karosszéria áramló vonalát. A technikája 
azonban teljesen naprakész, ami azt jelenti, 
hogy LED-es fényszórót, kulcsnélküli indí-
tást, Brembo tárcsaféket és állítható futómű-
vet is van rajta.
A motorja 1170 köbcentis és 110 lóerős, 
amivel a 205 kilogrammos Nostalgia nem-
csak veterántalálkozókon, hanem min-
dennap használható, a legnagyobb sebes-
sége 225 km/h. Az Nmoto csak limitált 
példányszámban építi meg, aki szeretne a 
garázsába állítani, annak legalább 40 ezer 
dollárral, azaz közel 12 millió forinttal kell 
készülnie és a várakozási idő a megrende-
lés után 3-6 hónap.
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motor   Nmoto Nostalgia R7

Egészen 2005-ig úgy hitték, hogy elveszett az 1934-ben bemutatott R7 
koncepció, de végül megtalálták és felújították régi pompájába.  

Ez a történet adta az ötletet az Nmoto nosztalgiázásához,  
motorjuk ugyanis egy izgalmas újragondolás az eredetinek  

egy mostani BMW R nineT modellen.
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motor   Nmoto Nostalgia R7
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motor   Nmoto Nostalgia R7
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hajó   Tankoa TLV62

A két Caterpillar 3512-es motorral hajtott 
szuperyacht csúcssebessége elérheti a 16,5 csomót, 

4500 tengeri mérföldet tehet meg  
12 csomós kényelmes átlagsebességgel.
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hajó   Tankoa TLV62

200 LÁBAS  
KALANDPARK

A külső és a belső tér integrálása nem éppen újkeletű, ha 
a szuperyacht tervezésről van szó, ám kintre helyezni 
a teljes nappali területét már teljesen más történet. A 
Tankoa TLV62 egészen pontosan ezt célozta meg.

A keskeny, 200 láb széles hajót 
Luca Vallebona, yachtterve-
ző keltette életre. A tiszta, ki-
egyensúlyozott profilt acéltest 

és alumínium felépítmény egészíti ki, amely 
merész, mégsem hat agresszívnak. Igazi 
szépsége a formabontó elrendezésben rej-
lik, mely friss, praktikus megoldásokkal 
szolgál anélkül, hogy túllőne a célon.
“Legtöbbször a szuperyachtokon a fő szalon 
sok helyet foglal el, bár aligha van haszná-
latban”, – nyilatkozta Vallebona. “Így a nap-
palit kihoztuk, minimalizáltuk az étkezőt 
és egy kisebb tv nézésre szolgáló lounge-ot 
választottunk le.”
A yacht minden szintjére jellemző a szabad-
térre helyezett hangsúly. A teraszos hátsó 
fedélzeten nincs vizuális határ a vendégek 
és a tenger között. A hajótest több, mint felét 

foglalja el a napozótér, mely tökéletes teret 
biztosít a napsugarak szerelmeseinek. Akik 
inkább megmártóznának, azok választhat-
nak a tornácnál lévő asszimetrikus meden-
ce, a napozótérnél lévő második medence és 
a jacuzzi közül.
A belső tér összesen 12 vendég elszálláso-
lására alkalmas, 4 kabinban, egy VIP és egy 
fő lakosztályban. A fő fedélzeten egy majd 
30m2-es alapterületű fő lakosztályt alakí-
tottak ki, saját előcsarnokkal, irodával, gard-
róbszekrénnyel és en-suite fürdőszobával. A 
vendégek olyan luxus felszereltséggel talál-
kozhatnak a hajón, mint a tűzhely, jet-skik, 
mozi és a bár.
A két Caterpillar 3512-es motorral hajtott 
szuperyacht csúcssebessége elérheti a 16,5 
csomót, 4500 tengeri mérföldet tehet meg 
12 csomós kényelmes átlagsebességgel.
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hajó   Tankoa TLV62
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hajó   Tankoa TLV62

„Legtöbbször a szuperyachtokon a fő szalon sok helyet foglal el,  
bár aligha van használatban”, – nyilatkozta Vallebona.  

„Így a nappalit kihoztuk, minimalizáltuk az étkezőt és egy  
kisebb tv nézésre szolgáló lounge-ot választottunk le.”
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hajó   Sunreef Power 110

A Sunreef 110 fedélzetén a tervezett nyolc vendéget tágas 
közösségi terek várják, ezek közé három vendégkabin és 

egy VIP kabin tartozik, ahonnan a tulajdonos egy privát, 
tengerre néző teraszra léphet ki.
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hajó   Sunreef Power 110

ERŐGÉP
A lengyel Sunreef hajógyár bemutatta legújabb 33 méteres lu-
xuskatamaránját, a Sunreef Power 110-et. Azonban a nevében 
található Power jelző nem véletlen, mert a szuperyachthot két 
MTU motor hajtja, amelyek egyenként 1361 lóerő teljesítmény 
leadására képesek.

A Sunreef 110 fedélzetén a tervezett 
nyolc vendéget tágas közösségi terek 
várják, ezek közé három vendégkabin 
és egy VIP kabin tartozik, ahonnan a 

tulajdonos egy privát, tengerre néző teraszra lép-
het ki. A vendégszobák mellet a kilenc fős legény-
ség számára is kialakítottak kabinokat. A Sunreef 
Power ezen kívül több pihenőteret kapott kívül és 

belül is, ilyen a napozóterasz, a wellnes részleg, 
valamint a bár. A cockpit, vagyis kapitányi fülke 
észrevétlenül kapcsolódik a fő fedélzet szalonjá-
hoz. A katamaránhoz természetesen garázs is tar-
tozik, ahol a kedvenc vízi játékaink kényelmesen 
elférnek. A dupla törzsű hajót a cég gdański gyárá-
ban fogják megépíteni, amit 2021 második felére 
ígértek.
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2020/03   előzetes

építészet - Garázs gardrób

hajó - Privilege Signature 510

motor - Aston Martin Brough Superior AMB 001








