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Szöveg: : MOLNÁR SZILV I A  |  Fotó: DA N Y I BA L Á ZS  |  Belsőépítészet: K ISS R ÉK A

 Projektmenedzser: CUSHM A N & WA K EFIELD  | Grafika: KUTHI A NIKÓ (PONT CO.L A B)

Az évszázadforduló 
irodája

Új irodában a Cushman & Wakefield Portfolio Services Center

A nagytárgyaló részlete, de 
általában jellemző ebben az 
irodában, hogy a szürke/fekete 
és fehér alapok között mindig 
feltűnik, elsősorban bútorban 
egy-egy élénkebb szín. 

Külön akusztikai tervezésre 
nem volt szükség, ugyanak-
kor néhány praktikus 
(és elegáns) akusztikai bútor 
bekerült. A szemközti 
képen az előteret láthatjuk, 
mégis, mintha egy nappali-
ban járnánk.

Igaz, a bejáráson nem ejtetünk szót róla, de 

idén éppen 100 éves, vagyis 1917-ben alapí-

totta New Yorkban J. Clydesdale Cushman 

és sógora, Bernard Wakefield a Cushman & 

Wakefieldet. Előbb az USA államait meg-

hódítva, majd hamarosan globálissá lett 

ingatlan-tanácsadó cég 1993 óta van jelen 

Magyarországon. Bizonyára nem volt célza-

tos – legalábbis e sorok írójának nincs erről 

információja –, de kifejezetten szép egy 

ilyen nagy múltú világcég életében, hogy 

Ősszel költözött be a Vámház 
körúthoz közeli Studium 
irodaházban kialakított irodájába 
a Cushman & Wakefield PSC 
részlege. Érzésünk szerint 
a fordulópontjához érkezett 
irodadesign egyik friss 
megvalósulását üdvözölhetjük 
ezzel az irodával.
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éppen egy kerek évfordulón (évszázadfor-

dulón) nyithat új irodát az egyik részlegük, 

egészen pontosan a cég központi felada-

tokat ellátó csoportja (Portfolio Services 

Center/PSC).  Amikor azt kérdezem Csikós 

Ádámtól, a Cushman & Wakefield projekt-

menedzserétől, hogy az irodában dolgozó, 

nagyjából száz főt számláló munkatársi cso-

port milyen korosztályt fed le, a ma Y-nak 

nevezett generációhoz tartozó munkaválla-

lókat jelöli meg. Tudják, ők azok, akik szinte 

kötelezően kapják a csocsó- vagy pingpong-

asztalt a bürójukba, mert van az a trend, 

ami egyfajta játéktérként határozza meg 

a munkahelyet. Lecsengőben szerencsére 

ez a látványos részleteket kínáló, de aztán 

kiderült sok-sok példa alapján, hogy főleg 

a nyitott terű irodákban nem túl szerencsés 

megoldásokkal operáló áramlat – még az 

infokommunikációsak számára sem, akikkel 

megérkezett egykor. 

Kisebb alapterületek, flexibilis elrendezés, 

szerteágazóbb, szokásfelmérésekre alapo-

zó tervezés keretezik a jelen irodakialakítá-

sok jellegét. A Cushman & Wakefield irodája 

ezért fordulópont, mert itt éppen ezek  

a bázisai annak a térszervezésnek és 

designnak, ami létrejött. Nagyjából 1300 

négyzetméter alapterület, egy hosszúkás 

alaprajzú, viszonylag alacsony belmagassá-

gú, falakkal zárt és nyitott teres helyiségek-

kel váltakozó téri komplex fogadta  

a belsőépítészt, Kiss Rékát. A tervező ott-

honos részletekkel formált, de egyúttal 

semleges térként képzelte el a Cushman & 

Wakefield irodáját. Ha végignézzük az iro-

dáról készült fotósorozatot, akkor tiszta 

hátterű enteriőr-képeket látunk, a kompozí-

ciók kiegyensúlyozottak, semmi nem zavarja 

a tekintetet abban, hogy elidőzzön egy-egy 

bútoron, tapétamustrán. 

A kiegyensúlyozottság a térszervezésen, de 

a funkciókijelöléseken is érzékelhető. Per-

sze ez adódik a „szerepből” is. Ebben az iro-

dában alapvetően nincsenek dedikált mun-

kaállomások (persze, mindenki választ 

egy helyet, ahol a legtöbbet dolgozik, ám 

ez már a környezetszociológia, személyes 

Sok monitort láthatunk 
a különböző helyiségekben, mert 
a feladatok jellege miatt gyakori 
a nemzetközi videokonferencia.

térhasználat terepe). És az iroda területé-

nek jelentős részét a közösségi munkavég-

zésre alkalmasnak jelölték ki; vannak plusz 

kisebb tárgyalók (egyetlen önálló nagytár-

gyalót találunk), telefonálásra, elvonulás-

ra, kétszemélyes/kiscsoportos megbeszé-

lésekre alkalmas quiet roomok, ugyanakkor 

az enteriőrhatárok az önálló terek eseté-

ben nem merevek, mivel üvegfalak láthatók 

mindenütt. Ahogyan mondani szokás, hát-

rányból előnyt kovácsolt Kiss Réka a bel-

magasság problémájának megoldásával, 

a „megörökölt” fehér tálcás álmennyezet 

maradt, de a közlekedők fölött, valamint  

a nagyobb terekben, a közlekedőkre merő-

legesen, megnyittatta a mennyezetet, és 

a feltárt csövezéseket egységesen feketé-

re festtette, épp, mint a mesében: „hoztam 

is ajándékot meg nem is”, láthatóvá is lettek 

a gépészeti utak, meg nem is. A mennyezet-

kialakítás még egy sajátos mozzanatra is 

felhívja a figyelmet. Van egy puha válaszvo-

nal két stílus között ebben a térben.  

A mennyezetfeltárás következtében bekö-

szönt az iparias jelleg, amit a terve-

ző tovább vitt a világítótestek meghatá-

rozásában, és nyilván – persze ez már az 

alap irodabútorzat adottsága –, hogy az 

irodai székek, a közlekedők mellé állított 

tárolók, a legtöbb fix és állítható magas-

ságú motoros asztal is ehhez a hangulat-

hoz köthetők. Ugyanakkor a tárgyalók-

ban, quiet roomokban, az előtérben, a 

konyha-étkezőben, egy-egy egyedi, fából 

készült munkaasztallal, vagyis a bútorzat-

tal az organikus-otthonos skandináv karak-

ter bújik elő. A cég külön kérte, hogy legyen 

valami, ami kimondottan budapestivé teszi 

ezt az irodát, ebben az egyedi, városrész-

leteket megjelenítő tapétákon kívül a gra-

fika segített. Az üvegfalakkal határolt tár-

gyalók egymással szemközti sora a Duna két 

partját jelképezik, a pesti és a budai oldalt 

ismert és kevésbé ismert épülethomlokza-

tok jelenítik meg Kuthi Angelika grafikus 

Az étkezőrész falán a Duna hul-
lámai, Kuthi Anikó grafikai 
terve alapján.

A felnagyított fotókról készült 
tapéták témái Budapest, 
leginkább kortárs építészeti 
részleteit jelenítik meg. 



134 135

‹  A Duna-part felőli homlokzati 
szakasz, ahol egy kis házikönyvtár 
is lesz majd hamarosan (fenti kép), 
az egyik ún. quiet room, mind-
egyiknek saját neve, utcatáblája 
van, a névadásoknál az is szem- 
pont volt, hogy angolul is vi- 
szonylag könnyen kiejthető legyen.  

rajzaiban, a Duna hullámai az étkező üveg-

falára kerültek. Ennél absztraktabb az 

üvegfalakon plusz megjelenő vonalhá-

ló, ez térképrészlet, de egyúttal (bevallom, 

magamtól erre soha rá nem jöttem vol-

na), egy földrajzilag közeli szereplő, a Bálna 

geodóm jellegű rajzolatát hozza be a térbe.   
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Inspiráló újdonságok 
a DEKO-tól

A zaj kizárt

A DEKO Silent 
üvegfal rendszer 
50 dB hanggátlást
biztosít. 

A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft.

1138 Budapest, Váci út 168/F I Tel.: +36 1 270 9072 I Email: info@gmb.hu I www.deko.hu I www.dekouvegfalak.hu

Üvegfalak | Mobilfalak |

Válaszfalak | Ajtók | Üveg padlók

Az új „New Yorker” 
üvegfal a DEKO-tól

Termékeink tervezé-
se megbízható 
tudásbázison alapul. 
A minőséget illető-
en soha nem kötünk 
kompromisszumot.

Csak a legjobb a
megfelelő

www.deko.hu

A DEKO hazai képviselete GMB Stúdió Kft.

1138 Budapest, Váci út 168/F I Tel.: +36 1 270 9072 I Email: info@gmb.hu I www.deko.hu I www.dekouvegfalak.hu
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A Cushman & Wakefield PSC új irodájához 
a bútorokat a Techo szállította

www.techo.com  I  office@techo.hu  I  +36 1 239 3608  I  1117 Budapest, Neumann János utca 1. - Infopark A épület

fotó: Danyi Balázs

Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,
La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 
Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

EDZETT ÜVEGFALAK, 

KERET NÉLKÜLI NYÍLÓ ÉS TOLÓAJTÓK, 

EGYEDI MÉRETŰ ZUHANYKABINOK, 

ÜVEGKORLÁTOK ÉS JÁRHATÓÜVEGFELÜLETEK
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15 igazgatósági ülés évente

2500 munkavállaló

100% figyelem

OP megoldások: ≤ 1.00 aw

Class A akusztikai tulajdonságok

Kiváló akusztikai kényelem

KISEBB ZAJ. NAGYOBB FIGYELEM.
www.armstrongalmennyezet.hu

Moroso Spa
Udine Milano London 
Amsterdam Köln 
New York Beijing Seoul
www.moroso.it 

Gentry sofa, 2011
Phoenix low table, 2004
Fjord stool, 2002
by Patricia Urquiola
Tia Maria low table, 2012
by Enrico Franzolini

Budapest V. ker. Hold u. 21   
T 06 1 302 8150   
arkhenea@arkhenea.hu   
www.arkhenea.hu 

2017 02 Octogon.indd   1 23/02/17   08:56
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MAXCity Lakberendezési Áruház I 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a., M1 / 14-es kijárat I Nyitva tartás: H.-Szo.:10.00-20.00, V.:10.00-19.00
www.maxcity.hu I +36 23 532 660 I office@maxcity.hu

Lakberendezésben megkerülhetetlen.

Siemens     
okostermosztát
RDS110

www.siemens.hu/rds

Egyszerű és intuitív felhasználói kezelőfelület

Könnyen kezelhető

Távvezérlés okostelefonos alkalmazással

„Zöld levél” funkció az energiahatékony működés biztosításáért

Bizonyítottan nagy pontosságú szenzortechnológia 
és öntanuló algoritmus

Több komfort és kevesebb energiafelhasználás

Egyszerű és gyors üzembe helyezés

Beépített légminőség-érzékelés és -kijelzés

Beépített páratartalom-érzékelés és -szabályozás

•

•
 
•

•

•

•

•

•

•

További 
információk
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Coolfire Kft.

1097 Budapest, Illatos út 9.           I           Tel.:+36-20-283-9404           I           Email: info@coolfire.hu          I           www.coolfire.hu

ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS TŰZGÁTLÁS

2009 óta van jelen a magyar és a nemzetkö-
zi tűzgátló nyílászárókat kínáló cégek piacán 
a Coolfire Kft. Az általunk kínált és gyártott 
termékek a hazai és nemzetközi biztonsági 
szabályoknak megfelelőek, hosszú élettarta-
múak, gazdag méret- és formaválasztékú-
ak, áruk kedvező, végül, de nem utolsósorban 
pedig (a helyzetnek megfelelően) a hagyo-

SAPA2050 beltéri Sa/Sm füstgátló ajtók 
és portálszerkezetek:

Megjelenés:
Lehet egyszárnyú vagy kétszárnyú ajtó, 
oldal és felülvilágítóval, fix üvegfal, a kívánt 
RAL-színre porfestve.
Alkalmazási terület:
Alkalmazható középületekben, kórházak-
ban, irodaházakban, lakóházakban, ahol 
megkövetelt az Sa, Sm füstgátlási érték. 
Alkalmazása csak beltérben lehetséges. 

SAPA Thermo 74 tűzgátló ajtók és portál-
szerkezetek

Tűzgátlási értékek: A2 EI30, EI60, EI90 
tűzgátló és/vagy Sm füstgátló
Megjelenés:
Lehet egyszárnyú vagy kétszárnyú ajtó oldal 
és felülvilágítóval, fix üvegfal, a kívánt RAL-
színre porfestve.
Alkalmazási terület: 
Alkalmazható középületekben, kórházak-
ban, irodaházakban, lakóházakban, ahol 
előírt a tűzgátlás. Alkalmazható beltérben 

 

 

 

 

Mechanikai ellenállósága 4 osztályba sorolt, 
nagymértékben ellenálló, nagymértékben 
tartós és ütésálló.
Kötelező kiegészítők:
Hidraulikus ajtóbehúzó, automata süllye-
dő küszöb, menekülési útvonalban pánik-
zár, pánikrúd vagy pánik kilincs.
Extrák: 
Alkalmazható beléptető rendszerrel, elekt-
romos zárral is, vagy nyitva-tartó mág-
nessel.

és kültérben egyaránt. Mechanikai ellenál-
lósága 4 osztályba sorolt, nagymértékben 
ellenálló, nagymértékben tartós és ütésálló.
Kötelező kiegészítők:
Hidraulikus ajtóbehúzó, automata süllye-
dő küszöb, amennyiben az Sa, Sm füstgát-
lás is előírt, menekülési útvonalban pánik-
zár, pánikrúd vagy pánik kilincs.
Extrák: 
Alkalmazható beléptető rendszerrel, elekt-
romos zárral is, vagy nyitva-tartó mágnes-
sel, automata nyitószerkezetek.

mányos vagy kortárs építészeti igényeknek 
egyaránt megfelelnek.

Egy épület tervezésekor, korszerűsítése-
kor sokszor kötöttséget jelent, hogy a beépí-
teni kívánt nyílászáró minden szempontból 
biztonságos, ugyanakkor fontos, hogy esz-
tétikus, az építészeti gondolatot kiszolgáló 
termék legyen.

A Coolfire Kft. a nemzetközi piacon veze-
tők közé tartozó SAPA alumínium rendszerek 
tűzgátló ágazatának kizárólagos képvisele-
tét látja el, mint gyártó, telepítő és fejlesztő. 
Számos új saját terméket fejlesztettünk, hogy 
kínálatunk palettáját maximálisra bővíthes-
sük, hogy a használt alkatrészek és kiegészí-
tők modernebbek és kedvezőbb áruk legyen.
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a múzeumot körbevevő nyílt térben jelenik meg és 
a jövő, mely a kilátóhely tájékozódási pontjainak 
segítségével kerül kifejezésre. 

 Daniel Libeskind, napjaink leghíresebb épí-
tészeinek egyike, többek között a berlini Zsidó 
Múzeum alkotója az épülettestről a következőket 
mondta: Az építészet nyelvén kifejezve a projekt 
a múlt tragédiájáról és a jelen életerejéről szól, miköz-
ben a jövő felé nyíló horizontokat is láttatja. Széles, 
látványos ajtót nyit a város múltjára, annak jövőjébe 
ágyazva. A Gdańsk ikonikus, hajóépítő darukkal és 
templomtornyokkal teletűzdelt panorámájába illesz-
kedő épület a város hagyományos tereit, azok széles 
skáláját, anyagait és színeit kapcsolja össze a 21. szá-
zad mércéje szerint emelt múzeumban.

 A II. Világháború Múzeuma Gdańskban, a Wła-
dysława Bartoszewskiego téren, a város történelmi 
központjához közel kapott helyet. Nyugati oldalról 
a Raduni csatorna határolja, déli irányból pedig 
széles panoráma tárul a Motława folyóra. Mindez 
jelenleg inkább a régi Gdańsk peremkerületének 
számít, de nemsokára egy modern városnegyed 
központja épül fel itt, az egykori hajógyár területén. 
A múzeum székhelye maga is szimbolikus építé-
szeti helyszín: a történelmi emlékezet területének 
számít, mivel a Lengyel Posta sokat megélt épüle-
tétől 200 m-re, a Westerplatte-félszigettől pedig vízi 
úton 3 km-re található. A létesítmény építése 2012 
szeptemberében kezdődött és 2017 márciusáig 
tartott. A nyolcemeletes épület összterülete eléri 
az 58 000 m²-t, hasznos területe pedig a 23 000 

61 Ninth Avenue 
New York

MB-60E EI 

m²-t, ebből maga a múzeum 1 700 m²-t foglal el. 
A projekt tervei a gdyńiai székhelyű Studio Archi-
tektoniczne Kwadrat építész műhelyben készültek, 
fő kivitelezője pedig a Hochtief Polska és a Warbud 
vállalatok voltak.

FERDE TEST

 A Gdańsk ikonikus, hajóépítő darukkal és 
templomtornyokkal teli panorámájába illeszke-
dő épületben a város hagyományos intézményei 
kapcsolódnak össze a modern múzeumi létesít-
ménnyel. A múzeum három részre való felosztása 
a múltbeli viszonyok (azaz a szembenállás a jelen-
nel és a jövővel) szimbolikus megjelenítése: a múlt, 
melyet az épület aljában rejtettek el, a jelen, mely 

AZ ÉPÜLET 
ÉS A MÚZEUM TERVE

 A múzeum föld feletti része nyolcemeletes; 
ferde torony formájú, több, mint 40 m magas. For-
mája emlékeztet a trapéz alapú prizmára (a falak 
legnagyobb dőlésszöge 56 fok). A torony egyik fala 
teljesen üvegezett, a többit jellegzetes piros bur-
kolóanyaggal látták el. A toronyban többek között 
könyvtár, oktatótermek, valamint kávézó és étte-
rem található, melyből a város panorámáját lehet 
megcsodálni.

 Az épületnek hat földalatti szintje is van, a 14 
m mélyen elhelyezett állandó kiállítás területe 5 
000 m², amely így a világ összes történelmi múze-
umának legnagyobbjai közé tartozik. A kiállítás in-
novatív módon, a nagy politikusok és a hétköznapi 
emberek szemén keresztül próbálja bemutatni a II. 
világháborút. Az állandó kiállításon kívül kb. 1 000 
m² területű időszakos kiállítás is található, mind-
ezt az épületet körülvevő park egészíti ki, amely 
a tervek szerint szabadtéri rendezvényeknek fog 
otthont adni.

ALUPROF A TÖRTÉNELEM 
SZOLGÁLATÁBAN

 A II. Világháború Múzeumában az ALUPROF 
speciálisan elkészített homlokzati rendszerét, az 
MB-SR60N-et használták, amely sok olyan homlok-
zati konstrukció alapszerkezetét adja, ahol fontos 
a homlokzat épülethez való rögzítése. A tárgyalt 
épülettömeg esetén a homlokzatot a takaró acél 
tartószerkezetre rögzítették. „Az épületet nagy dő-
lésszög jellemzi. A speciálisan kidolgozott rögzítőre-
ndszernek köszönhetően lehetőség nyílt a fal síkjához 
képest merőleges (11 mm) és függőleges (7 mm) elfor-
dulások kiegyenlítésére”, magyarázta Bożena Ryszka, 
az ALUPROF marketing menedzsere.

 A homlokzatnál használt MB-SR60N alumíni-
umprofilok ellenálló képességének köszönhetően 
felülről maximális mennyiségű fény jut az épület 
belsejébe. Ez a megoldás számos lehetőséget kí-
nált a térbeli szerkezetek alakításának terén: az 
bordák/lizénák csatlakozó szerkezete a sarkos 
csatlakozások széles skálájának kialakítását tette 
lehetővé, tehát különböző formájú – trapéz alakú 
vagy háromszög – üvegeket lehetett használni. 
Ezenfelül az Instytut Techniki Budowlanej által az 
MB-SR60N rendszerre kiadott minősítés igazolja 
annak nagyon jó műszaki paramétereit: a légáte-
resztési osztály AE 1200 Pa, a vízzárási osztály RE 
1200 Pa, illetve a szélteherrel szembeni ellenállás 
2800 Pa (biztonsági vizsgálat 4200 Pa).

Szerző: Aluprof
Fénykép: az Aluprof archívumából

Kapcsolat: 
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A II. Világháború Múzeumának különleges, tömör építménye tragikus történelmi eseményekre emlékeztet –  
a Lengyelországban mély gyökereket vert történelmi téma kifejező jelképeként szolgál. Az építészek autenti-
kus megközelítésének köszönhetően olyan nagyszerű és ambiciózus projektet sikerült megvalósítani, melynek 
eredménye ez a különleges múzeumi épület. Az építészeti terv alkotói néma épületnek nevezik, amely mély 
gondolatokat hivatott ébreszteni a látogatókban.

Merész építészeti megoldások mint a történelem fontos fejezetének tanúi

a múzeumot körbevevő nyílt térben jelenik meg és 
a jövő, mely a kilátóhely tájékozódási pontjainak 
segítségével kerül kifejezésre. 

 Daniel Libeskind, napjaink leghíresebb épí-
tészeinek egyike, többek között a berlini Zsidó 
Múzeum alkotója az épülettestről a következőket 
mondta: Az építészet nyelvén kifejezve a projekt 
a múlt tragédiájáról és a jelen életerejéről szól, miköz-
ben a jövő felé nyíló horizontokat is láttatja. Széles, 
látványos ajtót nyit a város múltjára, annak jövőjébe 
ágyazva. A Gdańsk ikonikus, hajóépítő darukkal és 
templomtornyokkal teletűzdelt panorámájába illesz-
kedő épület a város hagyományos tereit, azok széles 
skáláját, anyagait és színeit kapcsolja össze a 21. szá-
zad mércéje szerint emelt múzeumban.

 A II. Világháború Múzeuma Gdańskban, a Wła-
dysława Bartoszewskiego téren, a város történelmi 
központjához közel kapott helyet. Nyugati oldalról 
a Raduni csatorna határolja, déli irányból pedig 
széles panoráma tárul a Motława folyóra. Mindez 
jelenleg inkább a régi Gdańsk peremkerületének 
számít, de nemsokára egy modern városnegyed 
központja épül fel itt, az egykori hajógyár területén. 
A múzeum székhelye maga is szimbolikus építé-
szeti helyszín: a történelmi emlékezet területének 
számít, mivel a Lengyel Posta sokat megélt épüle-
tétől 200 m-re, a Westerplatte-félszigettől pedig vízi 
úton 3 km-re található. A létesítmény építése 2012 
szeptemberében kezdődött és 2017 márciusáig 
tartott. A nyolcemeletes épület összterülete eléri 
az 58 000 m²-t, hasznos területe pedig a 23 000 

61 Ninth Avenue 
New York

MB-60E EI 

m²-t, ebből maga a múzeum 1 700 m²-t foglal el. 
A projekt tervei a gdyńiai székhelyű Studio Archi-
tektoniczne Kwadrat építész műhelyben készültek, 
fő kivitelezője pedig a Hochtief Polska és a Warbud 
vállalatok voltak.

FERDE TEST

 A Gdańsk ikonikus, hajóépítő darukkal és 
templomtornyokkal teli panorámájába illeszke-
dő épületben a város hagyományos intézményei 
kapcsolódnak össze a modern múzeumi létesít-
ménnyel. A múzeum három részre való felosztása 
a múltbeli viszonyok (azaz a szembenállás a jelen-
nel és a jövővel) szimbolikus megjelenítése: a múlt, 
melyet az épület aljában rejtettek el, a jelen, mely 

AZ ÉPÜLET 
ÉS A MÚZEUM TERVE

 A múzeum föld feletti része nyolcemeletes; 
ferde torony formájú, több, mint 40 m magas. For-
mája emlékeztet a trapéz alapú prizmára (a falak 
legnagyobb dőlésszöge 56 fok). A torony egyik fala 
teljesen üvegezett, a többit jellegzetes piros bur-
kolóanyaggal látták el. A toronyban többek között 
könyvtár, oktatótermek, valamint kávézó és étte-
rem található, melyből a város panorámáját lehet 
megcsodálni.

 Az épületnek hat földalatti szintje is van, a 14 
m mélyen elhelyezett állandó kiállítás területe 5 
000 m², amely így a világ összes történelmi múze-
umának legnagyobbjai közé tartozik. A kiállítás in-
novatív módon, a nagy politikusok és a hétköznapi 
emberek szemén keresztül próbálja bemutatni a II. 
világháborút. Az állandó kiállításon kívül kb. 1 000 
m² területű időszakos kiállítás is található, mind-
ezt az épületet körülvevő park egészíti ki, amely 
a tervek szerint szabadtéri rendezvényeknek fog 
otthont adni.

ALUPROF A TÖRTÉNELEM 
SZOLGÁLATÁBAN

 A II. Világháború Múzeumában az ALUPROF 
speciálisan elkészített homlokzati rendszerét, az 
MB-SR60N-et használták, amely sok olyan homlok-
zati konstrukció alapszerkezetét adja, ahol fontos 
a homlokzat épülethez való rögzítése. A tárgyalt 
épülettömeg esetén a homlokzatot a takaró acél 
tartószerkezetre rögzítették. „Az épületet nagy dő-
lésszög jellemzi. A speciálisan kidolgozott rögzítőre-
ndszernek köszönhetően lehetőség nyílt a fal síkjához 
képest merőleges (11 mm) és függőleges (7 mm) elfor-
dulások kiegyenlítésére”, magyarázta Bożena Ryszka, 
az ALUPROF marketing menedzsere.

 A homlokzatnál használt MB-SR60N alumíni-
umprofilok ellenálló képességének köszönhetően 
felülről maximális mennyiségű fény jut az épület 
belsejébe. Ez a megoldás számos lehetőséget kí-
nált a térbeli szerkezetek alakításának terén: az 
bordák/lizénák csatlakozó szerkezete a sarkos 
csatlakozások széles skálájának kialakítását tette 
lehetővé, tehát különböző formájú – trapéz alakú 
vagy háromszög – üvegeket lehetett használni. 
Ezenfelül az Instytut Techniki Budowlanej által az 
MB-SR60N rendszerre kiadott minősítés igazolja 
annak nagyon jó műszaki paramétereit: a légáte-
resztési osztály AE 1200 Pa, a vízzárási osztály RE 
1200 Pa, illetve a szélteherrel szembeni ellenállás 
2800 Pa (biztonsági vizsgálat 4200 Pa).
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ABLAK, AJTÓ, ÁRNYÉKOLÁS
JOSKO FENSTER&TÜREN AD HUNGARY KFT.
1138 BUDAPEST, NÉPFÜRDŐ UTCA 3/A.
TEL.: (+36-30) 430 8064
E-MAIL: INFO@JOSKOSZALON.HU
WEB: WWW.JOSKOSZALON.HU
B3

ABLAK, AJTÓ, PANORÁMA ABLAK
M-SORA MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
ABLAKTECHNIKA ÁNR KFT.
TEL.: (+36 30) 854 7178
E-MAIL: INFO@M-SORA.HU; WEB: WWW.M-SORA.SI
114. OLD.

ABLAK ÉS BEJÁRATI AJTÓ GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS
INTERNORM ABLAK KFT.
2040 BUDAÖRS, NYUGATI U. 10300/13.
TEL.: (+36-23) 920 100
E-MAIL: INTERNORM@INTERNORM.HU
WEB: WWW.INTERNORM.HU
B4

ALUMINIUM RENDSZEREK 
ALUPROF – HUNGARY KFT. 
2120 DUNAKESZI, BAGOLY U.11 
TEL.: (+36-27) 542 600 
FAX: (+36-27) 542 601 
E-MAIL: ALUPROF@ALUPROF.HU; WEB: WWW.ALUPROF.EU 
146-147. OLD.

AUTOMATIZÁLÁS ÉS HAJTÁSTECHNIKA
SIEMENS ZRT.
1143 BUDAPEST, GIZELLA ÚT 51-57.
TEL.: (+36-1) 471 1000
FAX: (+36-1) 471 1002
E-MAIL: INFO@SIEMENS.HU; WEB: WWW.SIEMENS.HU
143. OLD

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, TEXTILIÁK
JAB JOSEF ANSTOETZ KG  
MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1126 BUDAPEST, AGÁRDI ÚT 3/B.
TEL.: (+36-1) 235 6050
FAX: (+36-1) 235 6058
E-MAIL: SALES-HU@JAB.DE; WEB: WWW.JAB.DE
64. OLD.

BELTÉRI ÜVEGFALAK
GMB STÚDIÓ KFT.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 168/F
TEL.: (+36-1) 270 9072
FAX: (+36-1) 270 9073
E-MAIL:INFO@GMB.HU; WEB:WWW.GMB.HU
136-137. OLD.

BETONELEM ELŐREGYÁRTÁS 
ELSŐ BETON IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. 
6728 SZEGED, DOROZSMAI ÚT 5-7.
TEL.: (+36-62) 549 510 
FAX: (+36-62) 549 511 
E-MAIL: ELSOBETON@ELSOBETON.HU
WEB: WWW.ELSOBETON.HU
64. OLD.

BÚTOR
ARKHENEA 
1054 BUDAPEST, HOLD U. 21.
TEL.: (+36-1) 302 8150/302 8151
MOBIL: (+36-30) 302 8150
E-MAIL: ARKHENEA@ARKHENEA.HU; WEB: WWW.
ARKHENEA.HU
141. OLD.

VITRA BÚTOROK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA – 
DOWORK KFT. 
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-1) 489 3860
MOBIL: (+36-30) 248 2342
FAX: (+36-1) 212 8339 
E-MAIL: DOWORK@DOWORK.HU; WEB: WWW.DOWORK.
HU
2. OLD.

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS
KATONA MANUFAKTÚRA KFT.
1223 BUDAPEST, KÁPOLNA U. 28.
TEL.: (+36-30) 332 8174
FAX: (+36-1) 362 2090
E-MAIL: KATONAMANUFAKTURA@KATONAMANUFAKTURA.
COM
WEB: WWW.KATONAMANUFAKTURA.COM
34. OLD

EGYEDI SZEMÜVEGKERETEK
TIPTON EYEWORKS
1056 BUDAPEST, IRÁNYI U. 20.
E-MAIL: SHOWROOM@TIPTON.HU; WEB: WWW.VINYLIZE.
COM
115. OLD.

EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DUAL GLASS KFT.
2243 KÓKA, NAGYKÁTAI ÚT 133.
TEL.: (+36-20) 211 5151
E-MAIL: GARGYAN@DUALGLASS.HU
WEB: WWW.DUALGLASS.HU
139. OLD.

ÉPÜLETGÉPÉSZET
EUROLARES GÉPÉSZETI KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT.
6500 BAJA, DÉRI F. STNY. 2/A.
TEL.: (+36-79) 323 200
FAX: (+36-79) 323 905
E-MAIL: EUROLARES@EUROLARES.HU
WEB: WWW.EUROLARES.HU
75. OLD

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS
TERMIKA KFT.
2700 CEGLÉD, NÉPKÖR U. 13.
TEL.: (+36-30) 943 8947
E-MAIL: INFO@TERMIKAKFT.HU; WEB: TERMIKAKFT.HU
75. OLD

FESTÉS, ÜVEGEZÉS
BLUE GLAS KFT.
1046 BUDAPEST, KISS ERNŐ U.2.
TEL.: (+36-30) 951-2225
E-MAIL: INFO@BLUEGLAS.HU; WEB: WWW.BLUEGLAS.HU
35. OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
FITOUT ZRT.
1038 BUDAPEST, RÉVÉSZ UTCA 25.
TEL.: (+36-1) 705 8773
FAX: (+36-1) 705 8776
E-MAIL: INFO@FITOUT.HU, WEB: WWW.FITOUT.HU 
1. OLD.

GENERÁLKIVITELEZÉS ÉS KERESKEDELEM
AKTÍV IPARI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
6344 HAJÓS, KOSSUTH LAJOS U. 21.
TEL.: (+36-78) 548 044
FAX: (+36-78) 548 031
E-MAIL: KOZPONT@AKTIVKFT.CO.HU
WEB: WWW.AKTIVKFT.CO.HU
72-73. OLD

GÉPJÁRMŰ-KERESKEDELEM
PORSCHE HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT.
1139 BUDAPEST, FÁY UTCA 27.
WEB: WWW.POHU.HU; WWW.AUDI.HU
B2

GYÁRTÓ, ÁLMENNYEZET
ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS HUNGARY
2100 GÖDÖLLŐ, MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 38.
TELEFON: (+36-30) 455 6655
E-MAIL: ABONDAR@ARMSTRONGCELLINGS.COM
WEB: WWW.ARMSTRONGCEILINGS.COM
140. OLD.

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
JANKÓ FAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
7900 SZIGETVÁR, DAMJANICH UTCA 6.
TEL.: (+36-30) 561 2841
FAX: (+36-73) 510 286
E-MAIL: JANKOPETER@JANKOKFT.HU
WEB: WWW.JANKOKFT.HU
148. OLD.

INGATLANFEJLESZTÉS
VÁROSLIGET ZRT.
1386 BUDAPEST, PF.:910
TEL.: (+36-70) 902-4227
E-MAIL: OFFICE@LIGETBUDAPEST.HU
WEB: WWW.LIGETBUDAPEST.HU
86-89. OLD

INGATLAN TANÁCSADÁS
CUSHMAN & WAKEFIELD
1052 BUDAPEST, DEÁK FERENC UTCA 15. / DEÁK PALOTA
TEL.: (+36-01) 268 1288
FAX: (+36-01) 268 1289
E-MAIL: INFO.BUDAPEST@CUSHWAKE.COM
WEB: CUSHMANWAKEFIELD.HU
135. OLD.

INTELLIGENS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
LUMENTRON ELECTRONIC KFT.
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146.
TEL.: (+36-30) 636 2861
FAX: (+36-1) 325 8031
E-MAIL: LUMENTRON@LUMENTRON.EU 
WEB: WWW.LUMENTRON.EU
35. OLD. 

IRODABÚTOR
TECHO HUNGÁRIA KFT.
1117 BUDAPEST, NEUMANN JÁNOS U. 1/A.
TEL.: (+36-01) 239 3608
FAX: (+36-01) 239 6409
E-MAIL: OFFICE@TECHO.HU
WEB: HTTP//WWW.TECHO.COM/EN
138. OLD

LAKBERENDEZÉS
MAXCITY LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZ
2045 TÖRÖKBÁLINT, TÓPARK U. 1/A.
TEL.: (+36-23) 532 660
FAX: (+36-23) 532 661
E-MAIL: MARKETING@MAXCITY.HU; WEB: WWW.MAXCITY.
HU
142. OLD

REKLÁMÜGYNÖKSÉG
ACG REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT.
1027 BUDAPEST, HENGER UTCA 2B.
TEL.: (+36-1) 224-0540
FAX: (+36-1) 224-0545
WEB: WWW.ACG.HU
120-129. OLD.

SZAKMAI, GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELET
MAGYAR DESIGN KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
1115 BUDAPEST, THALLÓCZY LAJOS UTCA 27.
E-MAIL: INFO@MAGYARDESIGN.ORG
WEB: WWW.MAGYARDESIGN.ORG
100. OLD. 

SZERELÉS- ÉS RÖGZÍTÉSTECHNIKAI TERMÉKEK 
KERESKEDELME
WÜRTH SZERELÉSTECHNIKA KFT.
2040, BUDAÖRS GYÁR UTCA 2.
TEL.: (+36-23) 418 130
FAX: (+36-23) 418 137
E-MAIL: INFO@WUERTH.HU; WEB: WWW.WUERTH.HU
46. OLD.

ÜVEGEZETT TŰZGÁTLÓ MEGOLDÁSOK
COOLFIRE KFT.
1097 BUDAPEST, ILLATOS ÚT 9.
TELEFON: (+36-20) 978 4346
E-MAIL: INFO@COOLFIRE.HU; WEB: WWW.COOLFIRE.HU
76., 144-145. OLD.

VÁSÁRKÉPVISELET (MESSE FRANKFURT, MESSE 
DÜSSELDORF, UBM ALLWORLD, VELETRHY BRNO)
BD-EXPO KFT.
1122 BUDAPEST MAROS UTCA. 12/B
TEL.: (+36-1) 3460273
E-MAIL:  OFFICE@BDEXPO.HU; WEB: WWW.BDEXPO.HU
65. OLD

VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
DELTA LIGHT, SIMES TERMÉKEK MAGYARORSZÁGI 
FORGALMAZÓJA 
BE LIGHT KFT. 
1025 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 146. 
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAX: (+36-1) 325 6266 
E-MAIL: BELIGHT@BELIGHT.HU; WEB: WWW.BELIGHT.HU
105. OLD.

MEDIAUNIÓ
WWW.MEDIAUNIO.HU

Álomból eszményi valóság: Tervezzük és 
építsük meg együtt a jövőt!

Inspiráló együttműködés!

Tervezői oldal: cad.jankoablak.hu

Lépjen be a kompromisszumok nélküli világba, 
ahol nincsenek sík lépések közti különbségek, 

csak a fa és alumínium párosításából eredő
kortalan elegancia.

www.jankoablak.hu

Óriási, párhuzamosan eltolható üvegeket tudunk 
könnyedén mozgatni, így túlléphetünk a falak 

által korlátolt téren, az otthonunk eggyé válik a 
természettel. 


