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Medicover Klinika a Vision Towers épületében

ORGANIKUS ÉS IPARI 
KÉZFOGÓJA

Magyarországon az elsők között, 1998-ban 
jelent meg a magán-egészségügyi kínálat pia-
cán a Medicover. Mára már korszerű egészség-
ügyi ellátást nyújt közel 30 szakágban, három 
budapesti, öt vidéki klinikán, továbbá 18 Egész-
ség Ponton és 20 kihelyezett, vállalati on-site 
rendelőben, országszerte. 

Ahol a legjobbak dolgoznak, ott a profik közül 
kell kiválasztani azt a tervezőt, aki színekkel, 
formák által, egységes vizuális világot képes 
létrehozni, olyat, ami – hiszen szakrendelése-
ken kívül fekvőbeteg ellátás is működik Vision 
Towers-beli központban – a páciensek számá-
ra megnyugtató, esztétikus és ergonomikus 
részletekkel kialakított, ugyanakkor a cég önké-
pének formálásban is döntő szerepet kap. 

Ahol nincs kötött céges arculat, mint 
a Medicover esetében, ott, gondolhatnánk, köny-
nyű helyzetben van egy tervező. Azonban ez 
csak a látszat, hiszen az ügyfél meggyőzése, 
a tapasztalat, a tudás magabiztos közvetítése, 
egy koherens belsőépítészeti kompozíció végig 
vitele cseppet sem ujjgyakorlat.  A MOME-n épí-
tészként végzett Fejes Gergő 2007-ben alapí-
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Az első szinten található 
recepció melletti váró lounge 
karakterű, egyedi készítésű 
kárpitozott padokkal 

Vibia mennyezeti lámpa, KAZA 
betonburkolati elemek 
a háromszintes klinika első, 
recepciós szintjén, és persze 
a formai koncepciót megalapo-
zó, építő alapforma, a méhsejt

PVC váltakozik laminált 
padlóval, a falakon egyedi 
felnagyítások, amik 
karakterizálják a helyszínt és 
egyúttal, ez sem lebecsülen-
dő, segítik a tájékozódást
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totta meg a Plusdesign Studiót miután négy 
éven át a Zoboki-Demeter és Társai Építésziro-
dában pallérozta tudását és sajátította el az 
angolszász jellegű tervezés minden csínját-bín-
ját. Stúdiója itthon az első között alkalmazta 
sikerrel munkáiban, prezentációiban a 3D-s 
tervezést. Mikor rákérdezek, hogy több tucat 
megbízás után látható e munkáiban, legyen az 
lakótér, étterem vagy iroda az a bizonyos ter-
vezői kézjegy, kicsit mintha zavarban lenne. Per-
sze érthető, hogy egy igen aktív alkotónak nincs 
ideje egy-egy pillanatra hátralépni és mesz-
szebbről tekinteni az elkészült munkáira, hogy 
valamiféle szignált fedezzen fel. De, ha mond-
juk a legutóbbi, nagyszabású munkáját, a Mis-
kolctapolcán, közel öt hektáron felépült, világ-
színvonalú Avalon Park egységeinek 
belsőépítészetét tekintem, még abban a komp-

lex feladatban is megfigyelhető az ellentétes 
stílusok finom keverése. Organikus és high-
tech érdekes találkozásait szervezi meg Fejes 
Gergő sok munkájában, legalábbis szerénysé-
gem ezt tapasztalta meg. 

A VT egyik szárnyában, három szinten, közel 
3000 négyzetméteren megvalósult Medicover 
központ tereinek kialakítására, fél éves terve-
zői munka után három koncepciót adott le 
a megbízó számára Fejes Gergő, végül a kivá-
lasztott látványterveinek képei váltak valóra – 
értsük ezt szinte szó szerint. Anyagok tekinte-
tében „ref lek tor fénybe ker ülnek ” 
a faburkolatok (falakon és bútorfrontokon, pad-
lózaton egyaránt láthatóak), ezek váltakoznak 
iparias PVC-burkolatokkal a padló egyes sza-
kaszain, betonnal például az egyik recepciós 
pult esetében. Színekben a krémes, naturális, 

A legmodernebb orvosi 
technológiát használja a cég, 
a speciális helyszín persze 
specialistát kíván: Lánczi 
Péter segítette a tervezőket 
orvostechnológiai ügyekben

A földszinti recepció 
napsütésben és egyúttal 
különleges világítási 
képekkel

A szállodai jelleg a második 

szinten található fekvőbeteg-

részleg egyszemélyes 

szobáiban is érvényesül. 

Az orvosi szakági kötelmek, 

előírások mellett, különösen 

a világítások meghatározásá

ban, az egyedi tároló bútorok 

esetében mégis érződik a 

tervezői individuum
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a  puha jellemző, formákban egy alapelem, 
a  méhsejtforma meghatározásával, illetve 
annak különféle, szabálytalan alaprajzú, 

„leszármazottaival” a geometrikus jelleg domi-
nál. Illetve a megbízó külön kérésére fraktál és 
fraktál jellegű, felnagyított természeti képek 
borítják a tereket összekapcsoló folyosósza-
kaszok falait.  A szögek és az ívek, a szabályos 
és a szabálytalan váltakozásával újabb kifino-
mult belsőépítészeti csemegére leltünk, ráadá-
sul egy speciális, orvosi terepen.

A második emeleti recepció 
részlete, ugyancsak 
különleges világítási képpel 
megtervezett mennyezetvilá-
gítással, egyedi bútorzattal (a 
harmadik szint jellemzően 
egyébként a CT, röntgen, 
műtők stb. szintje)

A második szint várójának 
részlete, ugyan nem látszik, 
de az ülőbútorokat a lábazati 
résznél ívfény keretezi

SITAGWAVE 
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LEHETŐSÉGEK

60 ÉVE AZ ÉLVONALBAN

Ha jelzőket keresünk a hazai alapítá-
sú, idén 60 (!) éves Falco-Sopron 
Kft. céges bemutatásához, akkor 

a korszerű és innovatív szavak mindenképpen 
kihagyhatatlanok és helytállóak. A jelzők mel-
lé a mai ár-érzékeny piaci környezetben pedig 
ki kell emelnünk a termékeik jó ár-érték ará-
nyát. Az 1956-ban Faforgács Feldolgozó Szö-
vetkezeti Vállalat néven alapított, 2010 óta 
újra Falco-Sopron Bútor Kft.-ként műkö-

dő vállalat tevékenységére a kezdetek óta jel-
lemző az újítások, a termékfejlesztések iránti 
elkötelezettség, a prosperitás, így nem vélet-
len, hogy mindig lépésekkel a szakmai konku-
rencia előtt jár a cég. A siker persze elképzel- 
hetetlen az erős asztalosipari műszaki háttér,  
a stabil mérnöki bázis és a különleges megoldá-
sok, eljárásoknak nélkül – ehhez kapcsolódóan 
megemlítjük például a cég által alkalmazott fle-
xibilis nagyipari technológiát: a lézer-élzárást.

A folyamatos fejlődés, fejlesztés speciális 
területeken is utat nyitott a vállalat számára, 
például ilyen a laboratóriumi bútorgyártás. 
De általában kiemelkedően fontos szegmens 
az „intézményi belsőépítészet” kiszolgálása 

„A” osztályos egyedi termékekkel, bútorrend-
szerekkel, olyanokkal, amelyek a megbízó 
cégfilozófiáját is kommunikálni képes irodai, 
szállodai, magán egészségügyi, oktatási intéz-
ményi enteriőr létrehozását eredményezik. (x)

FALCO-SOPRON Bútor Kft.
9400 Sopron, Bánfalvi út 27.

Tel.: (+36 99) 513 310 / Fax: (+36 99) 311 311 / E-mail: info.sopron@falcosopron.hu 
Web: www.falcosopron.hu

SITAG SWISSBURO KFT.
WWW.SITAG.HU
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Cégünk azzal a céllal jött létre, 
hogy az egyedi terek tervezésén 
túl a teljes projekt megvalósítá-

sában segítséget nyújtsunk a megren-
delők számára, így az eddig tehernek 
érzett beruházást/építkezést kreatív 
élménnyé formáljuk. 

Bútoraink egyedi tervezésűek, az egy-
szerű, letisztult formáktól a különleges 
designbútorokig minden igényt kielé-
gítve a legmagasabb színvonalon készít-
jük el azokat. Kollégáink kiválóan kép-
zett asztalosok, angolul és németül is 
beszélő mérnökszakemberek, akik a 
tervezés kezdetétől a projektzárásig 
segítik mind a megrendelők, mind a 
belsőépítészek munkáját. 

Cégünk a magyar és külföldi bútorgyár-
tás aktív, meghatározó szereplője, de 
ezek mellett számos külföldi felső kate-
góriás márka képviselői vagyunk. 2014-
ben megnyitottuk különleges bemuta-
tótermünket az I. kerületben, így a 
belsőépítészek és a privát megrende-
lők személyesen is megtekinthetik és 
kipróbálhatják az általunk gyártott 
bútorokat, valamint a forgalmazott ter-

mékeket. Referenciáink között számos 
külföldi privát ház, villa teljes belső-
építészeti bútorgyártása szerepel, akar 
ausztráliai helyszínű munka is.

 A nemrégiben átadott Medicover klini-
ka is sok szempontból kihívásokkal teli 
munka volt. Számtalan különleges 
anyag, forma és csomópont találkozá-
sa, amely főként a szűkös határidő 
miatt nagyfokú hatékonyságot és 
komoly logisztikát jelentett mind a 
gyártást, mind pedig a helyszíni szere-
lést illetően. Azonban a megrendelő 
elégedettsége és a képek önmagukért 
beszélnek. Ezek a fajta visszajelzések 
meg inkább megerősítenek minket 
abban, hogy jó úton haladunk. 

1011 Budapest, Fő utca 10. | Tel.: +36-70/772-80-46 | Email: lignoshowroom@gmail.com

PRÉMIUM BÚTOR MANUFAKTÚRA: 
KONYHÁTÓL A MAGÁNKÓRHÁZIG

MŰVÉSZI TETŐK

METALCENTER PRO Hungary Kft. 

A nyugat-magyarországi 
régió egyik legdinamikusab-
ban fejlődő, egyúttal komoly 
hagyományokkal rendelke-
ző városában, Sopronban, 
annak külső részén egy több 
lépcsőben megépülő, 80 
lakásos társasház komplex 
kivitelű bádogos szerkezetű 
tetőt kapott. A tető bádogos 

szerkezete AMMOR Profil Strukturált felületű, színes, ötvözött alumí-
niumból készült, amit a METALCENTER PRO Hungary Kft. forgalmaz. 
A bádogos munka az ÁCS-BÁDOGOS-SZIGETELŐ Kft. kivitelezésében 
és szakmai hozzáértése mellett készült el. 

E strukturált felületű, festett anyag kedvező hővisszaverő tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, illetve a bevonat jellege megakadályozza az esetleges 
kisebb sérülések megjelenését a felületen. Maga a hordozóanyag ötvözött 
alumínium, mely igen könnyű fajsúlyú, nem korrodál, az ötvözés révén 
pedig bírja az extrém megmunkálási körülményeket is. Ez a modern és 
esztétikus építőanyag olcsó, ráadásul megfelel a korszerű környezetba-
rát elvárásoknak, hiszen újrahasznosítható.

METALCENTER PRO Hungary Kft. 
2310 Szigetszentmiklós, Szerelő utca 3., hétfő - péntek 7:00-16:00 (Központi telephely)

Tel.: (+06-20) 480 5584 | E-mail: lemez@sansz2002.hu | Web: www.sansz2002.hu


