téma: homlokzat

A kapcsolat:
moderntôl a mai építészetig
Westel-irodaház a Budafoki úton, Budapest
A vezeték nélküli telefonálás hazai óriása,
a Westel Rt. szemet vetett az épületre.
Talán bíztak a Céh Rt. tervezôinek
csodatevô képességében, amikor az
átalakításról szóló felkérést megfogalmazták
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ét évvel ezelôtt még ott
állt a Budafoki úton egy –
a hatvanas–hetvenes
évekrôl álmodó, folyosói falain
egy állami vállalat brigádmozgalmát megörökítô – irodaépület.
Nem volt se jó, se rossz.
A 6,00 x 6,60 méter – a KGST
30 cm modul korrekt többszörösei – a homlokzaton is határozottan kirajzolódott. Az elnyújtott épület utcai falsíkjából
az emeleti szintek egy bizonyos
szakaszon konzolosan elôrenyúltak. A kiemelt homlokzati
mezô és a teljes felület egy abban a korban divatos elôre kódolt arányrendszer szerint készült.
A vezeték nélküli telefonálás
hazai óriása, a Westel Mobil
Távközlési Rt. szemet vetett az
épületre. Talán bíztak a Céh Rt.
tervezôinek csodatevô képességében, amikor az átalakításról
szóló felkérést megfogalmazták.
Bölcs döntés a házi pályázatról
a Céh Rt.-ben.
A felkért ﬁatalok igen változatos megoldási javaslatokkal honorálták a jó vezetôi ötletet. Ezt
mindannyian igazolhatjuk, akik
ott voltunk, mint felkért bírálóbizottság (Kalmár János, Lehoczky Ödön, Wéber József és
jómagam).
Az elképzelések közül meganynyi értéket megcsillantva kiemelkedett Balogh Ferenc terve.
Az, hogy nekünk, vájt fülûeknek ez tetszett, csak egy dolog,
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de tôlünk függetlenül Sugár
András vezérigazgató elnökletével a Westel vezérkara is
Balogh Ferenc tervét tartotta a
legjobbnak.
A folytatás a tervezés gyötrelme és öröme. Az építés feszült
izgalma és minden kínszenvedése.
Az eredmény az unalmas egyhangúság Csipkerózsika-álmából felpattanó dinamikus lendület, feszes tégla-üveg architektúra, nagyvonalú gesztusok
sora.
Az épület tetején emelt új szint
felett íves dongává feszül a héjalás, hogy azután üvegtetôvel
és árnyékoló lamellasorral
omoljon az elsô emelet felett
kiugró éttermi szárny fölé.
Elismeréssel adózhatunk az építésznek, nemkülönben a belsôépítésznek a jól megfogalmazott belsô terekért, a megrendelôi igényekhez igazodó magas színvonalú anyagokért és a
jó ízléssel kiválasztott bútorokért.
A világítás – tervezett módon –
sajátos megjelenést ad az éjszakai háznak.
A Westel jól döntött, amikor a
Céh Rt.-t bízta meg a tervezéssel, és a Céh Rt. vezetése jól
döntött, amikor a tervezôk személyét kiválasztotta.

Benczúr László
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1. Elegáns téglahomlokzat, fém
árnyékolók, íves dongatetô: ki gondolná,
hogy ez egy közel negyvenéves épület
reinkarnációja
2. A megbízó „futurisztikus“ éjszakai
megjelenést kért, és kapott.
A homlokzatképzés szerves része
a reklám
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3. A régi, hatvanas évekbeli homlokzat...
4. ...és az új látványterve
5–6. Alaprajz és a Budafoki úti
homlokzat terve
7. A Budafoki úti homlokzat
a valóságban: a hosszú házat tagolni
kellett, amihez jó alap volt a régi ház
osztása, tömegbontása
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téma: homlokzat

1. Részlet: erkély az udvari homlokzaton
2. A belsôben a cégnél megszokott design.
A két irányban görbült, sötétkék álmennyezet
gipszkartonból készült
3. A régi épületbôl szinte csak a váza maradt meg
4–5. A homlokzat metszete és nézetrajza...
6. ...valamint a megépült homlokzat

Westel Rt. „A“ épület
átépítése
A kiszemelt épület a Budafoki
út nyugati oldalán a jól ismert
és az ügyfelek által megszokott
Kaposvár utcai irodaháztól
mintegy háromszáz méterre helyezkedett el. Az alápincézett,
kétemeletes, lapostetôs épület
tengelye észak–déli, így homlokzatai ideális, keleti és nyugati tájolásúak.
A felújítással kapcsolatban a
megbízó igénye az volt, hogy
az épület mûszaki tartalmát
tekintve igazodjon a 21. századi követelményekhez, s egyben
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reklámértékû is legyen. Üzemeltetési, ügyfélszolgálati és informatikai munkahelyek létesítését tûzték ki célként, új, korszerû környezettel segítve a
legnagyobb igénybevételû emberek mindennapi munkáját.
Az itt dolgozó munkatársak
legtöbbször három mûszakban
végzik a feladataikat, meg kellett tehát teremteni a megfelelô kiszolgáló hátteret és a regenerálódás lehetôségét. Külön ki
kell emelni azt a tényt, hogy a
házban több mozgássérült dolgozik, így a földszinti ügyféltéren kívül az irodaház emeletein
is jól megoldott az akadály-
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mentes közlekedés, illetve a
korlátozott mozgásúak kiszolgálása.
A tervezés során ﬁgyelembe
vettük a szemközti oldalon található Infopark tégla-üveg architektúráját, az építési telken
található, más funkciójú lapostetôs épületek magastetôs
beépítéseit. A felújítás gazdaságossága és a formai megjelenés
miatt a Westel magastetôs
megjelenést kívánt a háznak,
amely késôbb – a tervezési folyamat során az új acélszerkezetnek köszönhetôen – rendkívül szabad térszervezést engedett.
Az íves dongatetô a közel 100
méter hosszú háznak egyfajta
lágyságot adott, a középen felfutó üvegfal pedig homlokzati
és alaprajzi vonatkozásban két
részre bontotta a tömeget. A
belsô terek hôháztartását a
több elembôl álló árnyékolórendszer segíti.
A fenti követelményeket szem
elôtt tartva az épületet a szerkezeti vázig vissza kellett bontani, mivel sem az alaprajzi elrendezések, sem az építési mód
nem tette lehetôvé a meglévô
állapot megtartását. Az új
funkcionális elrendezés követelményéhez igazodóan a meglévô épületvázat szükség szerint
elbontottuk, néhány helyen pedig megerôsítettük.
Beépített anyagok,
mûszaki adatok
A beépített anyagok tekintetében a belsôépítész a megbízó
által használt, és a közönség által már megszokott designelemeket alkalmazta az adott
funkcióhoz igazodva. Mivel az
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épületben sok és összetett
funkció van jelen, az épület
homlokzata volt az az építészeti elem, amely a sok eltérô
funkciót – melyeknek más és
más követelményük van – egységes épületté formálta a külsô
szemlélô számára. Sikerült teljesíteni a megrendelô által kért
éjszakai futurisztikus megjelenést, a ház már messzirôl felhívja magára a ﬁgyelmet változatos fényjátékával, árnyékaival.
A homlokzatkialakítás során
különös gondot fordítottunk a
Budafoki úti forgalom zajának
kiszûrésére, így az Ytong kitöltô falazat elé került a
Wienerberger klinkertégla burkolat hátsó hôszigetelô réteggel, tûzihorganyzott fém tartóvázra, ami pajzsot képez a hangokkal szemben, megjelenésében pedig az eleganciát tükrözi. A beépített mûanyag és alumínium nyílászárókban speciális
hangszigetelô és hôszigetelô
üvegezést alkalmaztunk, így sikerült elérni a kívánt munkahelyi hangszintet. A szalagablakok
felett 1,20 m konzolos kiüléssel
árnyékolósort helyeztünk el. Ezzel és az üvegezéssel sikerült
egyensúlyban tartani az épület
hôháztartását, és a háznak változatos árnyékjátékot adni. A
nagy donga üvegfala elôtt az
árnyékolást 250 mm széles vízszintes lamellákkal oldottuk
meg – télen beengedik, nyáron
pedig kizárják a napsugarakat a
belsô terekbôl.
Az építés során az építôanyagok beépítésére, minôségi követelményére a beruházó különös gondot fordított.

Balogh Ferenc, Brjeska Gábor
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1. Horganylemez állókorcos fedés
2. Homlokzati burkolótégla (Burcolor)
3. Alumíniumlamellás árnyékoló (Aluhit)
4. Tûzihorganyzott konzolos árnyékoló
(Nagév rácsból készült)
5. Mûanyag nyílászáró (Rehau)
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Építész tervezôk:
Balogh Ferenc, Brjeska Gábor,
Havrilla László (Céh Tervezô,
Beruházó és Fôvállalkozó Rt.)
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Statika: Molnár Kázmér,
Szabóné Fischer Zsuzsa
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Épületgépészet: Takács Gyula
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Elektromosság: Sápi János
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Belsôépítészet: Szabó Attila
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Beruházásvezetô:
Kisgyörgy János
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Beruházási manager:
Dobay Zoltán (Westel Rt.)
Fotó: Lelkes László,
Farkas Péter, (Balogh Ferenc)
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Építész munkatárs:
Almási Krisztián

Beruházásszervezô:
Céh Tervezô, Beruházó
és Fôvállalkozó Rt.

6. Dryvit vakolat
7. Tûzihorganyzott korlát és tisztítórúd
8. Kitöltô falazat (Ytong)
9. Meglévô vasbeton szerkezet
10. Új acélszerkezet, Ι 220 tartó
11. Viacolor burkolat
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