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H O T E L  R U M

Szöveg
Belsőépítészet, 

egyedi berendezések tervei

 
Grafika

Fotó

MEZŐ VIOLA

BARA ÁKOS, LEFKOVICS SZONJA, 

KATONAMANUFAKTÚRA,  

POSITION COLLECTIVE

LAKI ESZTER

BUJNOVSZKY TAMÁS

A május elején nyílt hotel a Királyi Pál utca 

egyik műemléki védettség alatt álló épületé-

ben található. A hotelt megelőzően főleg irodák 

és néhány magánlakás kaptak helyet a XIX. szá-

zadi ingatlanban. Az eredeti lépcsőházra orsó-

san felfűzött a hotel hat emelete, melyet a július 

végén megnyílt tetőterasz koronáz meg. A lob-

bi és recepció kialakítása Bara Ákos munkáját 

dicséri, aki finom luxusérzetet kreált a minő-

ségi design bútorok elhelyezésével.

Az épület történetéből adódóan minden szo-

ba különböző méretű és elosztású, így egyedi 

Eklektikus bérház 
lépcsőházi elemei

A Position Collective Pran kollekciója 
illeszkedik a hotel stílusához

A szálloda tereiben lényegében minden 
kiegészítőnek megvan a saját helye

A Hotel RUM-ba belépni olyan, mintha a tulajdono-

sok, Lefkovics Szonja és édesapja, Lefkovics György 

útinaplóját lapozná fel az ember. A végletekig kidolgo-

zott enteriőr minden részletében ott nyugszik egy-egy 

személyes emlék a számtalan városlátogatásról, európai 

és amerikai körutakról.

Nyugati

kényelem berendezést igényelt. „Olyan volt, mintha mind 

a harmincnyolc szoba egy-egy külön apartman 

lett volna.” – meséli Lefkovics Szonja a két éven 

át tartó tervezési folyamatról. Valóban, a gon-

dos kezek és odafigyelés a hotel egészén érez-

hető. „Szerencsére nem kellett sietnünk.” – 

Teszi hozzá mosolyogva. A szobák belső terei 

az egyszerűség és minőség jegyében szület-

tek. Saját tervei alapján a Katona Csaba vezette 

Katonamanufaktúra készítette a tömörfa búto-

rokat, de a teljes belsőépítészeti kivitelezést is 

ők végezték. Három szobát a Position Collective 
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rendezett be saját stílusában, sőt a kiegészítők 

nagy része is a stúdió Muru és Pran kollekciói-

ból került ki. A közlekedők falain és a szobák-

ban fiatal magyar kortárs művészek és a Lumen 

galéria által bemutatott nemzetközi művészek 

alkotásai kaptak helyet.

Az egyetlen egységes design a fürdőszobák 

kialakításában van. A fekete-fehér metrócsem-

péket csiszolt betonaljzat egészíti ki. A fürdőhe-

lyiséget gyárüveg választja le a szoba terétől.  

A hotel színeiben dominálnak a fekete és fehér 

mellett a szürke különböző árnyalatai, vala-

mint a mályva, lila és kék, kiegészítve a tömör-

fa nyersen hagyott felületeivel.

A RUM belső terein szépen halad végig a Laki 

Eszter által tervezett grafika. A hotel önálló 

typót kapott a logó mellé sőt, Eszter a tájékoz-

tató piktogramokat és az útjelző feliratokat is 

a hotel stílusához szabta. 

A szakmában maratoninak számító két évnyi 

tervezési periódus minden perce megérte 

a fáradtságot, hiszen a budapesti Hotel RUM 

bármely párizsi, berlini vagy New York-i hotellel 

felveheti a versenyt mind a design, mind pedig 

a minőség terén. 

A fürdőszobát gyárüveg 
választja el a szoba 
terétől

Csendéletszerű 
gardróbsarki részlet

Az indusztriálist a természetessel ötvöző 
enteriőrökben elegáns, klasszikus és időtlennek hat 
a fekete-fehér színek alkalmazása 



126

D E S I G N



D E S I G N

a minőségi műanyagok szakértőjeK E R T T R A D E

Fényáteresztő homlokzatburkolati rendszerek

• Danpatherm K7 és K12 (kétrétegű típusok)

• TP, NM és AirPT (egyrétegű megoldások)

• Danpal VRS (átszellőztetett homlokzatok)

Előnyök

• Kiváló hőszigetelő képesség (Ug = 0,52 W/m2K)

• Optimalizált fény és hőáteresztés (SHGC  - 0,25-0,46)

• Tűzvédelmi osztály B-s2, d0

fényáteresztő homlokzatburkolati rendszerekfényáteresztő homlokzatburkolati rendszerek

KERTTRADE Kft. | 2336 Dunavarsány-Erőspuszta

tel: +36 24 / 534 060, -070, -080 | fax: +36 24 / 534 081

muanyag@kerttrade.hu | www.muanyag.hu | www.danpalon.hu

MERÜLJÖN EL A

FÉNYÉPÍTÉSZETBEN

fotók: CPI_Daylighting/Danpal Light Architecture

SZENVEDÉLYÜNK A FA
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Ahol az átgondolt koncepció a kiváló 
minőséggel találkozik.

Ahol a közületi projektek terén is egyedi 
jegyek hozhatók létre.

Ahol az ötletek megkülönböztetnek a 
versenytársaktól.

JAB Anstoetz közület - valósítsa meg 
velünk az elképzeléseit!

Elköltöztünk! Új címünk:
1126 Budapest, Agárdi út 3/B

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 Budapest, Agárdi út 3/b

Telefon: +36 1 235 6050 • Fax: +36 1 235 6058
E-mail: sales.hu@jab.de • Web: www.jab.de

Lámpaernyő tervezés, gyártás és felújítás, több mint 30 év 
tapasztalattal: lakásba, irodába és szállodai környezetbe 

illeszkedően, kiváló minőségben.

Palllux Kft.
2011 Budakalász

József Attila u. 75.
Tel.: 06 1 250 5052

E-mail: info@palllux.hu

www.lampaernyo.hu
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Alkosson szabadon 
VELUX tetőtéri 
ablakokkal

01_Epitesz_Hirdetesek_120X326_mm    Oldalszám: 7
Utolsó mentés: 2016. október 24. (hétfő) 15:06

Panorámát nyújtó 
tetőtéri ablak
 Felső tengely mentén 

a tetőtérből kifelé nyíló 
ablak

 Akadálytalan kilátás

 Kapcsolat a környezettel

Részletek: 
www.velux.hu/szakembereknek

01_Epitesz_Hirdetesek_120X326_mm.indd   7 2016.10.25.   10:53:22

�atduo

Az Argomex Kft. több éves kutatás-fejlesztési 

munkája eredményezte az öntömörödő, nagy-

szilárdságú StyleCrete® betont, amelyből rend-

kívüli felület- és formagazdagsággal készülnek 

homlokzatburkoló kéregpanelek, térbútorok 

vagy belsőépítészeti burkolatok, elemek. A 

StyleCrete® tényleg több mint beton. Az anya-

gon túl egy felület, egy látvány, egy használa-

ti tárgy, egyben életszemlélet is. 

Minőség, stílus és profizmus egyaránt jel- 

lemzik ezeket a termékeket, melyek egyre 

nagyobb számban találhatók meg ország-

szerte homlokzati burkolatként középülete-

ken, bútor- és térelemként köztereken, sőt, 

ma már magánépületek külső és belső tere-

iben. Erre kiemelkedő példa az ebben a lap-

számban megjelenő pécsi „Fácán dűlő magán-

ház” projekt is. Továbbá a Széll Kálmán téren 

készült tereplépcső-pihenőpad felület.

S T Í L U S  É S 
P R O F I Z M U S

ARGOMEX Építészeti és Kereskedelmi Kft.

5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30.

Tel.: +(06-66) 218 439

E-mail: info@argomex.hu

Web: www.argomex.hu

Kapcsolódó cikk: Se nem kicsi, se nem nagy 

34-41. old

INTELLIGENS 
VILÁGÍTÁSI 

RENDSZEREK

TERVEZÉS 
BEÜZEMELÉS 

KARBANTARTÁS

www.lumentron.eu

facebook

CSATLAKOZZ
!

w w w.facebook.com/octogonmagazin
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www.octogon.hu

www.simes.com/keen

Keen is the evolution of the outdoor 
lighting projectors. A special double 
joint allows the projector to take 
infinite positions for different light 
sceneries. Its minimal design makes 
it suitable for every architecture and 
project requirement. 

Keen
will change 

the way you 
look at a LED 

projector.

(Design K.Begasse)

Be light Kft. 
H-1025 Budapest 
Szépvölgyi út 146 
www.belight.hu

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!
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