
82

DESIGN RANDOM

www.octogon.hu www.octogon.hu

05TWISTTŐL A GÉMESKÚTIG

Tavaly ősszel, november végi határidővel fiatal tehetségeket megszólító 
formatervezési pályázatot írt ki közösen a Caracalla Fürdőszoba Stúdió 
és a Hansgrohe Magyarország Kft. AXOR márkája. Felhívásuk témája  
a megvalósíthatóság határait feszegető, abszolút egyedi és formabon- 
tó zuhany- vagy csaptelep-tervek elkészítése volt, melyek megfelelnek  
a környezettudatos vízhasználatra való törekvés szempontjainak is. Janu-
ár végén a szakmait követően lezárult a nagy érdeklődés mellett lezajlott 
közönségszavazás is. Ismertté vált a sorrend, mely szerint, a szakmai 
zsűri – melynek tagjai között ott volt magazinunk vezető szerkesztője, 
Martinkó József is – Kovács Apor Twist című munkáját hozta ki I. helye-
zettként. A II. díjas Fekete Tamás lett Move, a III. díjas pedig Szűcs Bence 
XC néven futó konceptjével; a zsűri különdíjast is hirdetett Papp Gábor 
személyében, Gémeskút című munkájával. A közönségszavazás győzte-
se Szabó Bonifác lett, terve a Rain fantázianevet viseli. A február végén 
megrendezésre kerülő Caracalla Design Days rendezvényen a legkie-
melkedőbb alkotások tablóiból kiállítást is rendeznek. (MSz)

Az első díjas Kovács Apor (MOME) által  
elgondolt csaptelep, a Twist működése a vízhez és 
a fürdéshez egyaránt kapcsolódik: inspirációja, 
igen szellemesen, a vizes törölköző  
kicsavarásának gesztusa volt

A második helyezett  
Fekete Tamás (MOME)  
Move csaptelep-tervén egy 
mágnes-korong mozgatásával 
szabályozható a vízmennyiség

Papp Gábor (SZIE) zsűri különdíjas 
Gémeskútja érdekes kulturális átirat, 
melyben a csaptelep horizontális irányú  
mozgatásával a víz hőfokát  
szabályozhatja (mixelheti) a használója,  
a függőleges irányú mozgással  
pedig a vízkifolyást 

Bizonyára a megvilágítás, a tenyérbe simuló forma, az áttetszőség ejthette rabul  
a Szabó Bonifác (MOME) Rain zuhanyrózsájára szavazókat a közönségszavazásban;  
és lett 1003 szavazattal a győztes

Szűcs Bence (NYME) harmadik 
helyezett terve, ha egyszer 

megvalósul, akkor az infravörös 
érzékelős technológián alapul majd. 
A csap elágazása mentén, 90 foknál 

(innen a latin elnevezés XC) található 
a hőfokszabályozó és a kifolyócső, 
ezek mozgatásával működtethető  

a csaptelep

A Caracalla&AXOR formatervezési pályázat eredménye


