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Ha van der roHe ellátogatna gyálra, elégedetten gyújtana vastag szivarjára 

az iparcsarnoksorba bújtatott kontaktlencseüzemben. a kevesebb több. nota 

bene, a fény a szilárddá lesz és a szilárd fénnyé. Hogy is van ez? 
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A sauflon innovációs Központ épülete



3

Ki hinné, hogy az M5-ös gyáli szakaszá-
nál elterülõ ipari épületek egy gyöngysze-
met rejtenek. 2013 decemberében adták 
át, azt a Földes László és munkatársai készí-
tette tervek nyomán létrehozott reprezen-
tatív teret amelyet Sauflon Innovation Cen-
ter néven ismer meg a világ minden tájáról 
ideérkezõ, kontaktlencse-kereskedelem-
ben érdekelt vállalatvezetõ. Meghívásos 

Az elsõ híd egy kisebb méretû tárgyalóba és egy kontaktlencse-próbáló szobába visz, a második és a harmadik pedig a fával burkolt konferenciatérbe

Az emeleten elhelyezkedõ 32 fõs konferenciaterem

tervpályázat alapján bízta meg a Földes  
stúdiót a Sauflon brit anyavállalat angol ve- 
zetõsége. A csarnokban 2008 óta kontakt-
lencsegyártást folytató magyar leányvállalat 
sikeres tevékenysége további terjeszkedés-
re ösztönözte a brit vállalatvezetõket. Ahogy 
a gyár termelékenysége gyarapodott, immá-
ron 700 alkalmazottat foglalkoztatva, több 
mûszakban, megjelent az igény, hogy ezt  

a prosperáló mûködést érdemes megmutatni 
a kereskedõknek is. Ezzel a célzattal született 
pályázat a gyárral azonos épületben létreho-
zandó Innovációs Központ megalkotására. 

Visszaköszön itt Földes László Pethõ Lász-
lóval közösen jegyzett, 2002-es pilisszent-
iváni W.E.T. innovációs központjának térbeli 
koncepciója, ahol szintén nagy belmagassá-
gú átrium fogadja az érkezõket, és a tárgya-
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ló, illetve egyéb terek ennek oldalán kap-
tak helyet, hidakról elérhetõen. Ugyanígy 
hozzátartozik az elõképekhez a Földes 
stúdió által tervezett – az Octogon maga-
zinban címlapon is szerepelt – Vulkánház 
(OCTOGON 2013/3), ahol az egyes 
kiál l í tó terek az öt emelet  magasság- 
ban megnyitott átrium különbözõ oldala-
in „lebegnek”, dobozokba zárva. A gyáli 
innovációs központ esetében azonban  
a korábbi munkákon túlmutató eredmény 
született, Rohe-i értelemben mindenképp. 
Maga a téma ihlette ugyanis a tervezõket 
arra, hogy a kontaktlencsérõl kialakult 
képet enteriõrré fogalmazzák. Épp úgy 
része a koncepciónak a tisztaság, átlátha-
tóság, mint a fény szilárd anyaggá való 
komponálása. Ennek érdekében az elis-
mert üvegszobrászt, Bojti Andrást vonta 
be a munkába a Földes stúdió, aki nem 
csak az egyedi üvegfelületek megtervezé-
sében vett részt, de mûvészként a reflexi-
ók mikéntjét is befolyásolta azzal, hogy 
bizonyos esetekben az üvegek megdön-
tötten kaptak helyet a falon, így a tér és  
a visszatükrözött képek is tel jesen új 
dimenzióba kerülnek. Erre tett kísérletet 
Moholy a Fény-tér modulátorral, Rohe az 
általa használt víz- és kõfelületek kombiná-
lásával. A Saulfon Innovációs Központban 
a mûvészi szinten megtervezett üvegfe-
lületek az ipari mûgyanta vízszerû csil-
logásában magasztosulnak fel, amelyet 

Az emeleti tárgyaló eredeti világítótestei adnak többletet a térhez

A zordon ipari csarnok szûkös bejáratát számûzte a Földes stúdió és helyette 9,95 méter magas üveg-
falat alakított ki az Innovációs Központ látványos antréjaként

Játékosság és letisztultság egyszerre jelennek meg a tér- 
ben, amelyhez nagyban hozzájárulnak a Bojti András, 

üvegszobrász által tervezett reflexív felületek 
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tovább fokoz a bejárati üvegfal mennye-
zetig nyújtózó nyitottsága és a mennyezet 
üvegén át beömlõ természetes fény. 

A visszatükrözött képek irrealitásában 
fürdõzik a látogató, bizonyos pontjairól  
a térnek egymás fölé tükrözõdik vissza az 
utcán elhaladó kamion képe, a fogadó-
tér lila székei, a látogató lába és a konfe-
renciatér doboza. A hajtogatós gyerekkori 
füzetet juttatja eszembe, amikor az elefánt 
lábhoz kacsa testet és krokodil fejet válasz-
tottam. Mindehhez a játékossághoz köntös 
az éteri tisztaság, szinte hallani az úr hang-
ját. Mintha Mozart c-moll miséjének szop-
rán szólója csendülne fel. 

A homlokzati fal és a mennyezeti, lamellás felülvilágító egyaránt fénnyel töltik meg a hosszúkás alaprajzú átriumot. Az emeleten, a konferenciaterembe vezetõ hidak mellett nyúj-
tózik egy, a rendezvényeket kiszolgáló asztal, számítógépekkel

Számos integrált, intelligens megoldásban rejlik a tér 
sikere, ezek közé tartoznak a visszhangot korláto-
zó akusztikai gipszkarton-panelek, a falakba integ-
rált fûtés és hangszórók, a különbözõ üvegek és egyéb  
felületek találkozásánál látható, kidolgozott csomópon-
tok, valamint a vizesblokkok és a gyárba átvezetõ ajtó 

paravánszerû elrejtése a földszinten




