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VÖRÖSLŐ 
ABRONCSKORONÁBAN 

TA L Á N H ÁROM ÉV V EL EZELŐTT JÁRTA M A FITOUT ZRT. R ÉV ÉSZ UTCA I IRODÁJÁ BA N.

 A Z EGY KOR I GÁ ZTARTÓ Á LLOM ÁSTELEP KÖZPONTI MŰHELY- ÉS R A KTÁR ÉPÜLET EGY ÜTTESE , 

MELY BŐL UTÓBB A R IV ER LOFT L A KÓINGATL A N-CSOPORT LETT, EGY K ISH Á ZAT IS 

TARTA LM A ZOTT. EZT Ú JÍTOTTA FEL ÉS A L A K ÍTOTTA ÁT SAJÁT IRODÁVÁ 2010-BEN 

A FITOUT, MELY NEK SZELLEMISÉGÉT, MINŐSÉGÉT A SZA K M A EGY ÉRTELMŰEN ÖRÖMMEL 

FOGA DTA (OCTOGON 2010/10.). L ÁTOGATÁSOMKOR A CÉG TUL AJDONOSA ITÓL MEGTU DTA M, 

VA L A MIKOR VA L A HOVÁ KÖLTÖZNI FOGNA K A K ISH Á ZBÓL . A ZTÁ N IDÉN OKTÓBER BEN M ÁR 

A Z Ú J IRODÁJUK BA N TETTEM L ÁTOGATÁST, EZ JELENT NEMCSA K Ú J HELYSZÍNT, Ú J LÉPTÉK ET, 

DE Ú J IR Á N Y T IS A CÉG ÉLETÉBEN.

F E R RU M Irod ahá z a Lomb utcába n

Szerző: MOLNÁR SZILVIA | Építészet: GEREBEN MARIÁN ÉPÍTÉSZEK | Belsőépítészet: FITOUT ZRT.
Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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A Váci út mentén az 1920-as évektől műkö-
dött Orion Gyár épületegyüttesének fejlesz-
téséből jött létre 2018-ban a Balance Loft iro-
daház. Még az átalakítás kezdetén, az eredeti 
épületből pil lantotta meg Pálffy András, 
a Balance Loftot kivitelező FITOUT Zrt. 
vezérigazgatója a Lomb utcára nyíló, gyártó-
csarnok és kisebb irodai tömbök alkotta épü-
letcsoportot. „Kiadó”-ként hirdették, végül 
a tárgyalásokat követően sikerült megállapod-
ni az akkori tulajdonossal, hogy a FITOUT 
megveszi a komplexumot. Ugyanis a dinami-
kusan fejlődő, manapság elsősorban irodate-
rek kivitelezésével foglalkozó cég akkor már 
tervezte, hogy f it-out tevékenysége mellett iro-
daház fejlesztésbe is fog. Ennek első eredmé-
nye a Lomb utcai, indusztriális jel legű iroda-
épületük, amit FERRUM-ra kereszteltek. 
A fejlesztés helyszíne, a projekt végig vitele, 
a meglévő ipari egységekkel megfogalmazott 
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építészet egyaránt modellértékűnek mondható. 
A XIII. kerület jó ideig szemlesütve ál lt ipa-
ri múltja épített öröksége előtt, ugyanakkor 
a magánbefektetésekkel érkezett invenció rend-
re feltárta és feltárja a hagyatékban rejlő érté-
keket, mint az látható a Balance Loft vagy 
a White House esetében. E példák a Váci útról 
valók, így tekintve a FERRUM helyszínére, 
mondhatjuk „bevállalós”, hogy a Vácitól hát-
rébb, a második vonalban található, ott, ahol 
főként lakóingatlan vagy kulturális-közös-
ségi műfajokban épít a piac, a helyi önkor-
mányzat. Ez mégsem hátrány, hisz’ az iroda-
fejlesztésben már-már kötelező távolság, mely 
alapján ott érdemes irodát kialakítani, ahol 
300-500 méteren belül van a metrómegálló, 
a FERRUM-nál kipipálható, ugyanakkor pél-
dául a csend, amit épp a szemben álló Váci úti 
irodakomplexum, mint térfal szinte felkínált 
a beruházásnak, plusz bérlő-mágnest jelent. 

Adekvát lett volna, hogy a FITOUT maga 
találja ki a házat, készítse el a terveket, de még-
sem ez történt. Praktikus okok mellett – 
a FITOUT párhuzamosan futó megbízásainak 
el látása –, a profik aranyszabálya, hogy van-
nak olyan döntő helyzetek, amikor mások sze-
mével jó látni és megmutatni a céget… Vagy-
is 2016 elején tervpályázatot írtak ki, amit 
a Gereben Marián Építészek iroda nyert el, ter-
vével nagyon sajátságos, a funkció szempont-
jából is megbízható egyensúlyi ál lapotot hoz-
va létre az adottságok és az igények között. 
A kiindulást két nagyobb rész határozta meg: 
a négy kisebb, vakolt homlokzatú, változa-
tos nyíláskiosztású, irodáknak és raktáraknak 
helyt adó tömbök csoportja, valamint a tégla-
burkolattal, garázsajtóval és kopolit üvegsá-
vokkal fel lazított főhomlokzatú szerelőcsar-
nok. E két egység autók parkolására szolgáló 
udvart zárt közre, egymáshoz pedig a Lomb 
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     A két épületrész közötti zöld udvar. 
Ezen a szakaszon a garázs (balra) kopolit 
üvegsávjai már új elemek, jobbról 
a földszinti étterem és konferenciaterem 
kijáratai az udvar felé

utca felől egy keskeny lépcsőház beil lesztésé-
vel, az udvarmélyen pedig híddal kapcsolód-
tak. Az anyaghasználatban, külső épületma-
gasságokban és belmagasságokban abszolút 
heterogén csoportot az építészek egy corten-
acéllemezekkel burkolt ráépítéssel kapcsol-
ták össze. Ez egy szinttel bővíti az irodai bérle-
mények épületrészét, vertikális lefutása pedig 
a valamikori híd és a lépcsőház helyét tölti ki: 
az új lépcsőházi magokat foglalja magában. 
A lehetőségek f igyelembevételével ez a fajta 
sajátos elhatárolás, valamint a megőrzés és kor-
társ kiegészítés voltak az építészeti koncepció 
alapvetései. A volt szerelőcsarnok főhomlok-
zatára új, de ismét téglaborítást került, benne 
a tágas-magas terének köszönhetően, beúszta-
tott födémmel kétszintes, garázsliftes parko-
lót lehetett kialakítani, felette irodák. Részben 
sikerült megőrizni az oldalhomlokzatokon az 

SAJÁTOS ELHATÁROLÁS, VALAMINT 
A MEGŐRZÉS ÉS KORTÁRS KIEGÉSZÍTÉS VOLTAK 
AZ ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ ALAPVETÉSEI

Az emeletráépítés utcai traktusában 
a FITOUT irodáját alakították ki

›



110 111

‹  Recepció - „csak 
keményen”: fémek, 
átmeneti fémek 
vegyjele 
a Mengyelejev-
táblázatból, köztük 
a vas (Fe) az épület 
véd- és vegyjele

«  A FERRUM átriuma, ahonnan az udvar és 
a bérleményi terek érhetők el. Mint látható, az ipari 
hangulat a belső tereket is áthatja. 
Az épületben több helyen alkalmaztak nagytáblás 
szürke padlólapokat, látszóbetont és fehérre festett, 
újrafalazott, vagy ahol lehetett, in situ téglafal-
szakaszokat, továbbá számos indusztriál, upcycling 
bútor és berendezési tárgy került be

eredeti kopolit üvegsávokat, a csarnoktér hát-
só részében az üzemi múltból szellemes gesz-
tus, hogy meghagyták a masszív futómacskát. 
Az egykori udvar ma is létezik, de autóparkoló 
helyett rekreációs, zöld területté vált, az utca-
udvari átközlekedő negatív terének helyére 
pedig háromszint magas, függönyfalas átrium 
épült. A tervezők nem változtattak az eredeti 
nyíláskiosztáson sem, csupán az udvar felé, a bal 
oldali traktus földszinti parapetjeit törték át, 
ekként az ott kialakított, hamarosan elkészülő 
étterem, továbbá egy konferenciaterem közvet-
len udvari kapcsolatokat kaptak. Ezt megőriz-
ve a fejlesztés kézzelfogható, szemmel látha-
tó megoldásaira számos példát találunk még az 
irodaházban, ezek miatt is fontos lenne, hogy 
minél több szakmai látogatás helyszíne lehessen 
ez az épület. Azonban a vöröslő, idővel fokoza-
tosan érettebb színre váltó, karakteres abroncs-
nak a funkcionális szerepén túl erős szimboliká-
ja is van, mert minden részletnél szebb utalást 
tesz a terület, avagy a „rozsdaövezet” múltjára, 
egyúttal az irodaház nevére, véd- és vegyjelére.  
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Tervezés éve: 2016-2017
Megvalósítás éve: 2018-2019
Terület: 5100 m²

Vezető építész tervezők: GEREBEN PÉTER, 
MARIÁN BALÁZS (GER EBEN MARIÁN ÉPÍTÉSZEK)
Építész munkatársak: 
OSZLÁNYI SOMA, DORMÁN MIKLÓS 

Belsőépítészet:
PÁLFFY ANDRÁS, 
SZARKA TÍMEA (FITOUT ZRT.)




