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S39 HYBRID DESIGN
Az S39 Hybrid Design az építészet, a design és a konceptuális művé-
szet eszközeit egyidejűleg alkalmazó tervezőstúdió. Építészeti 
környezetbe illeszkedő komplex művészeti tervezéssel és a tervek 
megvalósításának teljes körű gondozásával foglalkozik.

A stúdió portfólióját speciális homlokzatok, komplex külső- és belsőépíté-
szeti designmunkák, művészetcentrikus közterek, urbanisztikai projektek, 
építészeti léptékű objektek és szobrászati felületek alkotják. 

A formatervezőkből és építészekből álló csapat sokrétű alkotói kompeten-
ciája és kiterjedt partnerhálózata teszi lehetővé a helyspecifikus, egyedi 
igényekre szabott építészeti-designprojektek magas minőségű megvalósí-
tását. Megbízói elsősorban építészek, belsőépítészek, tájépítészek, beruhá-
zók és generálkivitelezők.

Az elmúlt tíz évben kialakított komplex munkamódszer és a számos sikere-
sen megvalósult projekt biztosítja az S39 Hybrid Design folyamatos jelenlé-
tét a hazai építészeti- és designszcénában. EV
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SZOLGÁLTATÁSOK

A stúdió a megbízó igényeinek és a szakmai 
feladat kritériumainak megfelelően design-  
és technológiai szempontú optimalizált terve-
zési munkát végez, minden résztvevő számára 
érthetően feltárva az adott tervszinthez tar-
tozó komplex designtartalmat, az előállítástól  
az üzemeltetésig.

szakmai konzultáció

koncepció- és technológiai tanulmány

kiviteli terv, gyártmányterv

átfogó projektkoordináció

szakértői művezetés
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KONCEPCIÓ-  
ÉS TECHNOLÓGIAI 
TANULMÁNY 
Az S39 Hybrid Design elsősorban helyspecifikus 
műfajban dolgozik, tehát minden megbízás alkal-
mával egyedi fejlesztői munkát végez. Emiatt az 
együttműködés első fázisában mindig készül egy 
komplex tanulmány, átvilágítva az adott szakmai 
szituációt.

A dokumentum teljes körűen vizsgálja a megbízói 
felvetést, a partnerektől származó információkat,  
a közöttük fennálló viszonyrendszert, a hely-
színt és a projekt aktuális készültségét. Ennek 
ismeretében születnek meg azok a vizuális 
és technológiai javaslatok, melyek mentén  
a megbízó – legyen az építész, beruházó vagy 
generálkivitelező – biztonsággal hozhat döntést  
a designbefektetés reális irányait illetően.

igényfelmérés

költségbecslés

közbeszerzésekhez alkalmas  
szakmai anyag és műszaki leírás készítése

speciális gyártók ajánlása

látványtervek készítése  
a koncepcionáis irányok bemutatására

a lehetséges fejlesztési irányok  
technológiai és vizuális meghatározása 

a feladatokkal kapcsolatos  
ismeretanyag célirányos elemzése

egyeztetés a partnerekkel 
a beruházótól a gyártókig
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A koncepció- és technológiai tanulmányt köve-
tően a stúdió szakemberei kidolgozzák az abban 
foglaltakat, felhasználástól függően, igazodva 
a projekt aktuális állásához: a tervek célja lehet 
valamilyen engedélyezési vagy közbeszerzési 
folyamatba való integrálás, maga a gyártás vagy 
egyéb típusú prezentálás.

KIVITELI TERV, 
GYÁRTMÁNYTERV
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Köztes részletezettségű tervdokumentáció, mely-
nek célja a terv bemutatása építésügyi és egyéb 
engedélyezési folyamatok lebonyolításához alkal-
mas szinten. Léptéke igény szerint változó. 
Tartalmazza a helyszínrajzot, a környezet bemu-
tatását, a tervezett elem alaprajzát és annak min-
den nézetét (szükség esetén utcaképbe illesztve), 
valamint a látványterveket.

1:50-től 1:10-ig terjedő léptékben készített terv-
dokumentáció, melynek célja a tervezett elem 
kiviteli terv-szintű meghatározása annak érdeké-
ben, hogy az építészeti és egyéb szakági össze-
függéseket rögzíteni lehessen. Tartalmazza a 
tervezett elem részletes alaprajzát, nézeteit, met-
szeteit, kapcsolódásának részletrajzait, árazatlan 
kiírásban való feltüntetését, anyagkiírását, költ-
ségvetését és műszaki leírását.

Végső műszaki dokumentáció a korábbi terv- 
fázisok alapján, amely tartalmaz minden pontos 
gyártási utasítást. Léptéke helyzettől függően 
1:10-1:1. Mellékletét képezik a gyártási fájlok, 
melyek alapján a stúdió művezetése mellett  
a gyártás zajlik.

A tervek előrehaladtával bármely fázisban lehe-
tőség van látványtervek készítésére.

A terv adott állapotát bemutató informatív, közért-
hető dokumentáció, amely a projektben érintett 
tágabb szakmai körök képviselői számára is jól 
értelmezhető. Igény estén marketingcélokra opti-
malizált változatban is elkészíthető.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

TENDERTERV, KIVITELI TERV

GYÁRTÁSRA OPTIMALIZÁLT 
GYÁRTMÁNYTERV

LÁTVÁNYTERV

ÖSSZEFOGLALÓ PREZENTÁCIÓ 
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MEGVALÓSULÁS, 
GYÁRTÁS
Az S39 Hybrid Design szakemberei az általuk 
tervezett helyspecifikus, egyedi elemek megvaló-
sulását teljes körűen támogatják:

szakági tervezők, valamint kivitelezői 
és gyártói partnerek koordinálása, 
egymásra épülő munkamenetek, 
ütemezések optimalizálása

gyártáskövetés, minőségellenőrzés, 
korrekciók

tervezői és technológiai művezetés

kiegészítő részelemek gyártása

speciális gyártók felkutatása

Salgótarjáni városi tanösvény, elemgyártás, 2018
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SZAKÉRTŐI 
TANÁCSADÁS
A szakértői tanácsadás keretében a megbízó a 
csapat sokrétű tudásanyagát, tapasztalatát hasz-
nosíthatja. A stúdió szakmai támogatást biztosít 
építészeti, design- és technológiai vonatkozású 
kérdésekben a tervezés vagy megvalósulás bár-
mely fázisában, léptéktől függetlenül. 

A designtanácsadás mellett az iroda a látszóbe-
ton elemek gyári és helyszíni készítésének kérdé-
seiben, zsaluzástechnikai megoldásokban, üveg- 
és fémhomlokzatok kivitelezésének megoldási 
lehetőségeiben és az ezekhez kapcsolódó szak-
emberek ajánlásában működik együtt.

Széll Kálmán tér, 2016
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HOMLOKZATDESIGN

Helyszín: 1031 Budapest, Záhony u. 7/a
Megvalósulás éve: 2017
Beruházó: Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft.
Generál építészeti tervezés: RADIUS B+S Kft.
Homlokzati grafika tervezése  
és gyártásfelügyelet: S39 Hybrid Design Kft.
Kivitelezés: OROSházaGLAS Kft.
Fotó: Bujnovszky Tamás
Díj: Az Év Új Ingatlanfejlesztése, 2017; 
Budapest Építészeti Nívódíja, 2018; Média Építészeti Díja jelölés, 
2018; Mies van der Rohe építészeti díj nemzetközi jelölés, 2019; 
BIG SEE Építészeti díj jelölés, 2019

A Graphisoft Park reprezentatív fogadóépülete 
anyagában és megjelenésében is kitűnik a park 
épületei közül. Karakterességét az S39 Hybrid 
Design által tervezett és a kivitelezésben végig-
kísért üveghomlokzati grafika adja. A Radius B+S 
Stúdió generáltervező csapatával már több alka-
lommal dolgozott együtt nagy sikerrel a stúdió.

A beruházói megbízás olyan grafikai felület kiala-
kítására irányult, mely emblematikusan reflektál a 
Graphisoft Park innovativitására. Extra igényként 
merült fel, hogy a mintázat a beltéri munkaterü-
letek előtt szinte szűnjön meg, azonban közelről 
és messziről is izgalmas vizualitás jöjjön létre.  
A designkoncepció szerint a sík felszínen térbeli 
testek kapnak helyet, a Graphisoft SE Archicad 
építészeti szoftverének szerkesztési elvére utalva.

• 1000 m² változó üveghomlokzati grafika  
 tervezése gyártáskövetéssel
• Maximum 12%-os minta általi fedettség
• Többrétegű térhatású mintaképzés
• Kortárs madárvédelem

• Kijelölt gyártóra hangolt technikai  
 specifikációk és kiviteli tervanyag
• Gördülékeny kivitelezhetőség 
• Költséghatékony, időtálló mintázatGRAPHISOFT PARK FOGADÓÉPÜLET

SPECIFIKÁCIÓK
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HOMLOKZATDESIGN

Helyszín: 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.
Megvalósulás éve: 2011
Beruházó: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Generál építészeti tervezés: Mányi István Építész Stúdió Kft.
Homlokzati grafika tervezése 
és gyártásfelügyelet: S39 Hybrid Design Kft.
Társtervező: Zarf Design Kft.
Kivitelezés: Rákosy Glass Kft.
Fotó: Ludmann Dániel, Kardos Gábor

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ligeti 
György Oktatási Épületének kialakítása során 
az épület teljes belső homlokzatát alkotó üveg-
homlokzat létrehozására került sor. Mányi István 
építész meghívására az S39 Hybrid Design az 
intézmény kortárszenei tevékenységét tükröző 
felületet tervezett. A mintázat a hanghullámok 
vizuális megjelenésére reflektál, egy repetitív 
dallam rajzolata látható a homlokzaton. A terve-
zési folyamatot intenzív kísérletező munka 
kísérte a színek és a hullámhosszok anyagban 
történő tesztelése érdekében.

• 760 m² moire-üveghomlokzati grafika  
 tervezése gyártáskövetéssel
• 20%-os minta általi fedettség
• Többrétegű színes mintaképzés
• Csipkefüggöny-szerűen árnyékoló mintázat
• Kortárs madárvédelem
• Kijelölt gyártóra hangolt technikai specifiká- 
 ciók és kiviteli tervanyag

• Gördülékeny kivitelezhetőség
• Költséghatékony, időtálló mintázat

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM 
LIGETI GYÖRGY OKTATÁSI ÉPÜLET

SPECIFIKÁCIÓK
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KOMPLEX  
MŰVÉSZETI TARTALOM

Helyszín: 1064 Budapest, Nagymező utca 38.
Megvalósulás éve: 2019
Beruházó: Rockwood Ingatlan Kft.
Generál építészeti tervezés: Stúdió’100 Építészeti Kft.
Belsőépítészet: Lázaro Rosa-Violán
Homlokzati perforáció és  
üveghomlokzati mintázat: S39 Hybrid Design Kft.
Fém homlokzatburkolat tervezése,  
gyártása, helyszíni kivitelezése: Alukonstrukt Kft.
Üvegszerkezet kivitelezése: Üveg-FémSzer Kft.
Üvegnyomtatás: Jüllich Glass Holding Zrt.
Vasbeton szerkezet és homlokzat: Swietelsky Magyarország Kft.
Díj: Az Év Tervezett Hotel Projektje, 2018, Az év közösségi tere jelölés, 2020
Fotó: Ludmann Dániel, Bujnovszky Tamás

A Hard Rock Hotel Budapest a beruházói szándék 
szerint a főváros belvárosának karakterisztikus 
eleme. A hotel művészeti részleteihez tartozik a 
három szintet magába foglaló „korona” felépít-
mény perforált fémhomlokzata és a belső átrium 
nagyméretű nyomtatott üveghomlokzata. Az 
ezekhez kapcsolódó grafikai tartalmak komplex 
építészeti és design-megoldását az S39 Hybrid 
Design dolgozta ki. A stúdió mindkét feladat 
elvégzésében kompetens tervezőcsapatként 
segítette a beruházót.

HARD ROCK HOTEL BUDAPEST
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HOMLOKZATDESIGN

A Hard Rock Hotel Budapest épületének eredeti 
építészeti értekeit megőrizve, kortárs szemlé-
letű, progresszív homlokzatburkolatot kaptak 
a szálloda főpárkánya felett kialakított szintek.  
A fémlemezburkolat homogén építészeti megje-
lenést biztosítva koronázza meg az épületet.  
A korona felülete nagyméretű rombuszokból áll, 
melyeken kapszulaformájú áttörések biztosítják, 
hogy a szállodai szobákból megfelelő kilátás 
nyíljon, míg kívülről takarják, elfedik a privát felü-
letket. Az S39 Hybrid Design számára izgalmas 
megbízás volt a perforációs grafika innovatív 
szellemiséget és kortárs tervezői technológiát 
igénylő  kidolgozása.

• 720 m² perforált rézlemez-homlokzat- 
 burkolat tervezése gyártáskövetéssel
• A homlokzaton fixen meghatározott,  
 60.000 db felületi perforáció és ehhez  
 tartozó, 10.000 folyóméter vágáshossz
• Meglévő gyártóra hangolt tervezés,  
 fix anyagi keret figyelembevételével

HARD ROCK HOTEL BUDAPEST

SPECIFIKÁCIÓK

• Feszes időkeret, előrehaladott  
 generálkivitelezői megállapodások mellett
• Parametrikus programozást alkalmazó  
 gyártmánytervek készítése
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HOMLOKZATDESIGN

Az épület belsőudvarát övező üveghomlokzat 
designja az S39 Hybrid Design tervei alapján 
valósult meg. Hasonló feladat fogalmazódott 
meg, mint a korona kialakítása során. A szemben, 
egymáshoz közel elhelyezkedő szállodai szobák 
átláthatósága kívánt kreatív megoldást: egyszerre 
kellett biztosítani, hogy belülről megfelelő legyen 
a kilátás és a benapozottság, a szemben elhelyez-
kedő szobákba azonban tompuljon az átlátás. 
A minta kialakításában inspirációsforrásként 
szolgált a szálloda arculatát is meghatározó bake-
litlemezek formája és rovátkái. Ily módon váltak 
az egymásba futó és egymást fedő körkörös 
vonalak a mintaképzés alapjává.

• Átlátást tompító grafikai felület tervezése  
 gyártáskövetéssel
• Meghatározott gyártóra történő tervezés
• A szobából való kilátás mint elsődleges  
 felhasználói nézőpont
• Egy mm-es pixelekből kidolgozott  
 egyedi grafika

HARD ROCK HOTEL BUDAPEST

SPECIFIKÁCIÓK

• Egyedi kerámiafestékes nyomtatási  
 technológia
• Gyors, gördülékeny gyárthatóság
• Cizellált megjelenés
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EMLÉKHELY

Helyszín: 1074 Budapest, Dohány utca 32-34.
Megvalósulás éve: 2015
Beruházó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata  
és az Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH)
Generál építészeti tervezés: RADIUS B+S Kft.
Designtervezés és kivitelezés: S39 Hybrid Design Kft.
Betontechnológia: Építőkémia Magyarország Kft.
Fotó: Réthey-Prikkel Tamás, Ludmann Dániel
Díj: Budapest Építészeti Nívódíja jelölés, 2015

A Dohány utcai Gettó Emlékfal a holokauszt 70. 
évfordulója alkalmából készült. Budapest egykori 
gettójának területén, a ma már forgalmas „buli-
negyedben” helyezkedik el. Ennek megfelelően 
az emlékfal célja lelassítani az időt és kitágítani 
az emlékezés terét a városi szövetben. Az építé-
szeti megbízás a szerkezeti egység művészeti 
tartalmának kidolgozására, a hordozófelület 
designjának megtervezésére, valamint a kivi-
telezésre és a generálkivitelezői munka teljes 
támogatására szólt. 

Egyedi megmunkálása miatt sokan tekintik hivat-
kozási alapnak a Gettó Emlékfalat az építész 
szakmában. A városlakók és a turisták által is 
kedvelt célpont, számos városi séta megálló-
helye, de útikönyvek is ajánlják felkeresését.

• Plasztikus, többrétegű zsaluapplikáció 
 tervezése és kivitelezése, helyszíni 
 applikálása
• Helyszíni monolit, nagyszilárdságú, 
 öntömörödő betonszerkezet teljes körű 

 gyártástechnológiájának meghatározása 
 és támogatása partnerek bevonásával
• Nagyméretű, patinázott betonfelületek 
 első alkalommal történő alkalmazása
• Aktivitásra késztető betontérkép
• Felületbe integrált, programozható ledfal
• Lézervágott acélfelület
• Építészeti és designtartalmak szerves 
 együttműködése

DOHÁNY UTCAI GETTÓ EMLÉKFAL

SPECIFIKÁCIÓK
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KOMPLEX 
MŰVÉSZETI TARTALOM

Helyszín: 3933 Olaszliszka, Kossuth Lajos út 13.
Megvalósulás éve: 2016
Beruházó: Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)
Generál építészeti tervezés: Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
Designtervezés és kivitelezés: S39 Hybrid Design Kft.
Fotó: Bujnovszky Tamás
Díj: Architizer A+ Awards Special Mention, 2019

Tokaj-Hegyalja vallási kötődésű helyszíneit zarán-
dokutak kötik össze. Ezek egyik állomása az 
egykori zsinagóga területén kialakított Olaszliszkai 
Emlékkert. A rekonstrukciós munkálatok során 
az építészeti elképzeléshez kapcsolódva olyan 
élményt nyújtó tartalom létrehozására kapott 
megbízást az S39 Hybrid Design, mely érzelmileg 
is támogatja a zarándokokat a zsidóság helyi 
történetének megértésében.

A tér járófelületét világító csillagtérkép szövi be. 
A térkép annak a napnak a csillagállását mutatja, 
amikor a zsidó lakosságot elhurcolták a területről. 
A csillagtérkép elemei a zarándokok lépteire aktív 
fényjelenséggel reagálnak. Az egykori, megma-
radt tóratartó fülkébe finoman megmunkált 
betonrelief került, melyen az esti szürkületben 
egy imaszöveg világít. Az ezzel szemközti falon 
fémből kialakított mécsestartó elemek őrzik az ott 
élt családok neveit. A látogató egy, a háború előtt 
rögzített szertartás hangjait hallja a templom-
térben, és az utolsó ott élt rabbik éneke is szól.

• 15 perces élmény létrehozása a design 
 eszközeivel, műemléki környezetbe
 integrálva
• Az S39 Hybrid Design által fejlesztett 60 db 
 MUKI Light betontérkő alkalmazása 
 mint csillagtérkép
• Speciális, rejtett hangsugárzó
• Világító tórafüggöny
• A környék adatvizualizációs térképe
• 60 db egyedi mécsestartó
• Rozsdamentes szélcsengő
• 3 db egyedi pad

OLASZLISZKAI EMLÉKKERT

SPECIFIKÁCIÓK
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KÖZTÉRI DESIGN

Helyszín: 3100 Salgótarján, Beszterce tér
Megvalósulás éve: 2018
Beruházó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Generáltervező: indelab Kft. 
Tájépítészet: Landspect Kft. 
Generálkivitelező: BDF Bodnár Daru-Földmunka  
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Tanösvény tervezése és kivitelezése: S39 Hybrid Design Kft. 
Tanösvény tartalmának szolgáltatója: Novohrad-Nógrád  
Geopark Nonprofit Kft.
Fotó: Simon Zsuzsanna és Bognár Benedek
Díj: Az év mérnöki létesítménye, 2018, Média Építészeti Díja döntő, 2019

A Beszterce téri lakótelep Salgótarján egyik legö-
regebb és legnagyobb panelházas lakóövezete. 
Köztere a helyi önkormányzat által kezdeménye-
zett rekonstrukcióval újult meg. A generáltervezői 
szándéknak megfelelően a környék történetéhez 
aktívan kapcsolódó tér jött létre. A művészeti 
tartalmak megtervezését a tájépítészek meghí-
vására, majd a generálkivitelező megbízásából az 
S39 Hybrid Design végezte. A stúdió az építészeti 
tartalomba integrált városi tanösvényt tervezett 
és kivitelezett. A Magyarországon egyedülálló 
projekt jó példája annak, hogy miként lehet egy 
közteret egyszerűen és kortárs módon informa-
tívvá tenni.

• Építészeti környezetbe – térkő, pad,  
 támfal, ivókút – integrált designtartalom 
• A környék élővilágának és régészeti  
 leleteinek megjelenése 
• Az S39 Hybrid Design által fejlesztett 

 MUKI Light világító betontérkő alkalmazása
• A helyi generálkivitelező szakmai 
 felkészítése a monolit látványbeton-támfal  
 minőségi megvalósítására, ehhez 
 kapcsolódó gyártástechnológiai útmutatás 
 és helyszíni gyártásvezetés, betanítás
• 25 db állatfajt bemutató világító térkőelem 
• 17 db növényfajt bemutató passzív térkőelem 
• 15 db világító „szentjánosbogár” elem
• 6 db Nógrád-megyei kőzetet bemutató pad
• Támfalba integrált 40 állomásos idővonal 
 90 folyóméter hosszan

VÁROSI TANÖSVÉNY A SALGÓTARJÁNI 
BESZTERCE TÉREN

SPECIFIKÁCIÓK
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KÖZTÉRI DESIGN

Helyszín: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér
Megvalósulás éve: 2016
Beruházó: Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Megbízó: KÉSZ Zrt.
Generál építészeti tervezés: Építész Stúdió Kft.
Betonfelületek tervezése, 
fejlesztése és kivitelezése: S39 Hybrid Design Kft.
Szponzorok: Meva Zsalurendszerek Zrt., SzeBeton Zrt., 
Fotó: Mervai Márk, Besenyei Gergely

A Széll Kálmán tér Budapest egyik legforgal-
masabb közlekedési csomópontja, melynek 
megújítása 2016-ban aktuális és szükséges válla-
lása volt a fővárosnak. Az S39 Hybrid Design a 
tér design-betonfelületeinek és betonobjektje-
inek megtervezésére és kivitelezésére kapott 
megbízást a generáltervező Építész Stúdió meghí-
vására. A tervezés során kiemelt figyelmet kapott 
a helyszín kultikus tárgyi jellemzőinek megőrzése, 
valamint egyfajta nagyvárosi intimitás megterem-
tése a taktilis betonfelületek által.

• Nagyméretű helyszíni betonfelületek
• Az óra formai és emocionális újragondolása
• Budapest 1823-as „kőtérképének” létreho-
 zása a metróépület frontoldali felületén
• Az egykori zugligeti villamos vizuális 
 megörökítése a kiszolgálóépület falán
• Helyszíni zsaluzati applikációk

• Betontechnológiai útmutató a speciális 
 felületek helyszíni kivitelezéséhez
• Patinázott és strukturált betonfelületek 
 alkalmazása nagy méretbenSZÉLL KÁLMÁN TÉR DESIGNBETON-FELÜLETEI 

ÉS BETONOBJEKTJEI

SPECIFIKÁCIÓK
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KOMPLEX  
MŰVÉSZETI TARTALOM

Helyszín: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Megvalósulás éve: 2020
Beruházó: Budapest Airport Zrt. 
Belsőépítészeti tervezés és kivitelezés: DVM Group Kft.
Generálkivitelezés: MARKET Zrt. 
Fali acéllemez-installáció koncepció- és gyártmányterv:  
S39 Hybrid Design Kft.
Fali acéllemez-installáció kivitelezés: Nagton Bt. 
Fali acéllemez-installáció világításának kivitelezése: Meanwhile Lights
Fotó: Ludmann Dániel
Díj: Az év közösségi tere jelölés, 2020

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új utasmólója 
az utasforgalom kényelmes kiszolgálása mellett 
designesztétikai szempontból is hozzájárul a légi-
kikötő mindennapjaihoz. Az épületegységeket 
összekötő folyosó bejárata fölött elhelyezett fali 
acéllemez-installáció megtervezésére és kivitele-
zésére az S39 Hybrid Design kapott felkérést.
A belsőépítészeti koncepcióhoz igazodó design-
elem megtervezését a hazai turizmus egyik 
vonzereje, a termálvíz, illetve a repülés élménye 
inspirálta. A hullámos acéllemezekből kialakított 
LIGHTWAVE installáció a felülről látott vízfelület 
képét idézi. A látványelemet természetes és 
mesterséges fény is éri, folyamatos fényjátéknak 
teret adva. A térbeli felület fémlemezei között 
olyan tükröződések jönnek létre, melyek a vízhul-
lámok és a fény vizuális játékára emlékeztetnek.

• Kivitelezhetőség és installálás optimalizálása
• Egyszerű karbantarthatóság
• 30 m² területű designelem

LIGHTWAVE

SPECIFIKÁCIÓK

• 375 m hosszú hullám-elemek
• Játék a természetes és mesterséges fénnyel
• Az installáció sosem mutatja  
 ugyanazt az arcát
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KOMPLEX  
MŰVÉSZETI TARTALOM

Megbízó: Graphisoft SE
Belsőépítészet: Demeter Design Stúdió
Tervező és kivitelező: S39 Hybrid Design Kft.
Kivitelező-partner: Prop Factory Kft. 
Hangvezérelt elektronika: Optin Kft.
Fémmunka: Hrabovszky Attila 
Üvegmunka: Pataky Attila
Lézergravírozás: Muligráf Stúdió Bt.
Polikarbonát-megmunkálás: Limes Model Kft.
Víz- és lézervágás: Woldem Kft.
Homokfúvás: Mattfény Bt.
Plotterezés: Színmix Kft.
Polikarbonát-gravírozás: V+R Címfestő Kft. 
Fotó: Ludmann Dániel

A Graphisoft Világtérkép hangérzékeny, 
LED-világítású installáció, mely a Graphisoft SE 
szoftverfejlesztő cég székhelyeinek és irodáinak 
helyszíneit ábrázolja, illetve megidézi a társaság 
által fejlesztett digitális termékek sajátosságait. 
A világtérkép tartós, időtálló anyagokból készült, 
ugyanakkor grafikai nyelve a jelen technológi-
ájára reflektál. A kortárs művészeti tartalom a 
Graphisoft Park „G” épületének lobbyjában kap 
helyet.

• Párbeszéd a térképpel szemben  
 elhelyezkedő mozaikkal
• Valós topográfiai adatok
• Lézergravírozás, homokfúvás
• Rozsdamentes, mágnesezhető acélfelület
• Áthelyezhető mágneses tornyok
• Hangérzékeny LED-világítás

GRAPHISOFT VILÁGTÉRKÉP

SPECIFIKÁCIÓK
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BELSŐÉPÍTÉSZET

Helyszín: 1027 Budapest, Kapás utca 21.
Megvalósulás éve: 2019
Beruházó: Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap
Generáltervező: FBIS Építészműterem Kft.
Közösségi területek belsőépítészete: S39 Hybrid Design Kft.
Generálkivitelező: Pedrano Construction Hungary Építőipari Kft.
Fotó: Ludmann Dániel
Díj: Az Év Lakóingatlan Fejlesztése, 2018

A Kapás 21 Bel-Buda egyik utolsó üres telkén épült 
prémiumkategóriás társasház. Az épület lobbyját 
az S39 Hybrid Design tervezte. A megrendelő 
szándéka szerint a tér minden részlete a szállodai 
lobbyk hangulatát idézi: az enteriőr, a burko-
lati elemek, a fények használatának módja és a 
lobbyból nyíló folyosók szőnyegpadló-borítása is. 
Olyan tér jött létre, mely marasztalja a lakókat, 
látogatókat. Lehetőségük nyílik helyet foglalni 
és akár hosszabb időt is kényelmesen eltölteni 
a lobbyban. A kis alapterületű, több funkciót 
magába foglaló előtér gondos formaképzéssel, 
anyag- és színhasználttal vált komfortossá. A 
Kapás 21 luxus-lakóépület belsőépítészeti terve-
zése során elsődleges szempont volt, hogy a 
finom részletekből komplex tér jöjjön létre.

• 710 m² társasházi közös terület komplett 
 belsőépítészeti tervezése
• Hatékony együttműködés  
 az ingatlanfejlesztői környezettel

KAPÁS 21 LUXUS-LAKÓÉPÜLET

SPECIFIKÁCIÓK

• Az épület arculati elemeinek integrált 
 megjelenítése a beltéri designban
• Privát, otthonos hatás keltése az építészet  
 eszközeivel egy közösségi térben
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BELSŐÉPÍTÉSZET

Helyszín: Budapest, II. kerület
Megvalósulás éve: 2020
Beruházó: Balanced Engineering Kft.
Tervező: S39 Hybrid Design Kft.
Elektromosság: Green River Kft.
Asztalosmunkák: Asztalosmánia Kft.
Beton konyhapult: Krausz High-Tech Stone Kft.
Mintázott üvegpanelek: LUMINARI Glass
BKK térkép: Orosz Richárd
Fotó: Ludmann Dániel, rílmelós

Egy kisméretű lakásban is létrejöhet a tágasság 
és jól kihasználtság érzete a komplexen átgon-
dolt belsőépítészeti megoldások által. A kreatív 
munka során az S39 Hybrid Design igyekezett a 
legtöbbet kihozni a kis lakásból, „megnövelve” 
annak méretét. Mivel erre négyzetméterben 
nem volt lehetőség, köbméterben „tágult” a 
lakás: a falfelületekkel történő játék és a térben 
felfelé törekvés tette tágasan komfortossá az 
M60 elnevezésű belvárosi, 60 m²-es lakást. Olyan 
beépített elemek jöttek létre, melyek multifunk-
cionálisan használhatók a tulajdonosok igényei 
szerint. Mindez logikus térkiosztást és a terek 
transzformálhatóságát eredményezi. Ily módon a 
különböző elemek úgy kapcsolódnak egymáshoz, 
mint egy építőjáték kockái.

• Tágasság érzete egy kisméretű lakásban
• Multifunkcionálisan használható terek
• Egyedileg tervezett bútorok
• Falak helyett bútorok
• Rejtett tárolási lehetőségek

M60 HYBRID HOME

SPECIFIKÁCIÓK

• Egyedi, kézzel festett, ledvilágítással ellátott  
 térkép a falon
• Home office és home school kompatibilitás
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BETONFELÜLET

Helyszín: 1051 Budapest, Zrínyi u. 2.
Megvalósulás éve: 2018
Megrendelő: Fish and Friends Kft.
Belsőépítészet: MINUSPLUS Generáltervező Kft.
Designtervezés és kivitelezés: S39 Hybrid Design Kft.
Kivitelező: STRABAG Magyarország Kft.
Fotó: Glázer Attila

A Traktor Farmfood Restaurant étlapját friss, 
színes alapanyagok alkotják, a menü a földmű-
velés gondolatköréhez kapcsolódik. Így született 
meg az igény, hogy a hely nagyléptékű, egybe-
függő oldalfala is a témához kapcsolódó designt 
kapjon. A belsőépítészek meghívására az S39 
Hybrid Design olyan felületet tervezett és kivite-
lezett, mely asszociatívan, madártávlatból jeleníti 
meg a szántóföldek rusztikusságát.

• 1,7 x 14,5 m falfelületet fedő, összefüggő 
 egyedi betonplasztika
• Kísérleti felületstruktúrák fejlesztése, 
 helyenként patinázott bevonattal és 
 fémbetétekkel

TRAKTOR FARMFOOD RESTAURANT

SPECIFIKÁCIÓK
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LUMINARI GLASS

A LUMINARI Glass az S39 Hybrid Design és  
a Rákosy Glass közösen alkotott exkluzív üveg-
terméke. A kollekció kiváló minőségét a több 
évtizedes szakmai tapasztalat, az alapos tervezői 
és fejlesztői munka, a megbízható alapanyagok 
és a precíz megmunkálás biztosítja. 

A termék alkalmas személyre szabott, egyedi 
megoldások megvalósítására kül- és beltérben 
egyaránt, de emellett olyan beépítésre kész, stan-
dard méretválasztékú elemekkel is rendelkezik, 
mint ajtók, zuhanyfalak és térelválasztók.

A LUMINARI Glass amellett, hogy magas vizuális 
értékkel és eleganciával bír, időtálló, könnyen 
karbantartható és megbízhatóan stabil alkotó- 
eleme a kül- és beltéri környezetnek is.

EXKLUZÍV ÜVEG-TERMÉKCSALÁD

Fotó: Ludmann Dániel, Bognár Benedek és Simon Zsuzsanna
Díj: Magyar Formatervezés Díj, 2015
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2004 Arena Savaria, homlokzati bevilágító elemek

2005 MÜPA VIP terem, mennyezeti világító plasztika

2006 Re:orient csoport – rejtett hálózatok architektúrája, 
 Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilon

2007 Lánchíd 19 design hotel, üveghomlokzat

2007 V45 Átrium Park Irodaház, homlokzati világító elemek

2009 Csücsülőkő – világító köztéri betonobjekt,  
 Pécs, Európa Kulturális Fővárosa

2010 AER – dinamikus homlokzati elemrendszer,  
 Magyar Színház homlokzata

2012 Sztereogram mozaik, Műcsarnok

2012 Jászberény Város Óvodai Intézménye, 
 homlokzati üvegmozaik

2012 Jászberény Város Óvodai Intézménye,  
 szabadtéri interaktív objekt, „MOMO a varázsszemű”

2012 Iparművészeti Múzeum tervpályázat, homlokzati 
 betonfelület-megmunkálás

2012 MUKI Light – világító betontérkő, Monor

2013 Caltrope – kísérleti bioépítészeti struktúra,  
 termékfejlesztés 

2013 Memborian, aktív tér- és hangsinstalláció,  
 mádi Holdvölgy Pincészet
 

TOVÁBBI 
MUNKÁKBÓL
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2014 AER – dinamikus homlokzati elemrendszer,
 Debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpad kapuzata

2015 MUKI Light - világító betontérkő,  
 Magyar Zarándokút, Kalocsa

2015 Paulay Ede utcai lakás, belsőépítészet

2016 Liget lightbox – moduláris médiabox, Városliget

2016 ZSILIP, Újlipótvárosi Zsinagóga kialakítási koncepció

2016 Dagály Strandfürdő köztéri műalkotás pályázat

2016 Tópark lakópark, egyedileg megmunkált betontámfal

2016 Pleasure Factory, „élménygyár” a Sziget Fesztiválon

2017 Beton-totem, Kreinbacher Borbirtok

2017 Győri magánház, belsőépítészet és homlokzatdesign

2017 Balatonfüredi vasútállomás, üveghomlokzati grafika

2017 Karcagi vasútállomás, üveg- és beton-designelemek  
 és -felületek

2017 Béke téri köztéri óra, terv

2017 Marina Part lakópark, 
 világító betonházszám-objektek

2018 Paksi Városi Múzeum, strukturált betontámfal

2018 CORDIA társasházak, lobby és folyosó belsőépítészet

2018 Váci Greens köztéri installáció, koncepcióterv

2019 NEON Hostel, belsőépítészeti terv

2019 Szöuli Könyvvásár magyar pavilon, gyártmányterv

2020 Budapest Airport utasmólók, üvegkorlát fóliadekoráció

2020 LUMINARI Glass Liftburkolat  
 az Országos Széchényi Könyvtárban

2020 Károlyi-Csekonics palota,  
 LUMINARI Glass lépcsőházi üvegfelületek

2020 Családi ház Budapest, belsőépítészet

2020 „Szépségtér” budapesti többfunkciós szalon, belsőépítészet

2020 DUNAFERR látogatóközpont, koncepcióterv

2020 Meglévő bevásárlóközpont, homlokzatátalakítási terv

2020 Meglévő budapesti szálloda, homlokzatátalakítási terv

2021 Budapesti villaépület látszóbeton felületei

2021 Bánáti+Hartvig Építész Iroda irodaépülete,  
 designbeton bejárati elem

2021 Balatoni nyaraló, egyedi betonfelületek
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S39 Hybrid Design Design Management Díj, 2018
 Millenniumi Díj a Szellemi Tulajdon Nemzeti
 Hivatala a szellemi tulajdon gyarapításáért 
 és hatékony védelméért, 2015
 Új Nemzedék, Fiatalok a Fiatalokért Díj, 
 innováció kategória, jelölt, 2014

Hard Rock Hotel
Budapest Az év közösségi tere jelölés, 2020
 Az Év Tervezett Hotel Projektje, 2018

PIER 1 utasmóló Az év közösségi tere jelölés, 2020

Olaszliszkai
Emlékkert Architizer A+ Award Special Mention, 2019

Graphisoft Park
fogadóépület Mies van der Rohe Award jelölés, 2019
 Big SEE Award jelölés, 2019
 Budapest Építészeti Nívódíja, 2018
 Média Építészeti Díja jelölés, 2018
 Az Év Új Ingatlanfejlesztése, 2017

Salgótarjáni
Beszterce tér Média Építészeti Díja döntő, 2019
 Az év mérnöki létesítménye, 2018

Kapás21 Az Év Ingatlanfejlesztése, 2018

Caltrope Ocean Exchange döntő, 2018
 Magyar Formatervezési Díj, 2014
 Jacques Rougerie Foundation’s Award 2013
Dohány utcai
Gettó Emlékfal  Budapest Építészeti Nívódíja jelölés, 2015

Luminari Glass Magyar Formatervezési Díj, 2015

MUKI_PIX világító
térburkolatrendszer Mikser Festival, Community Design Award, 2014
 Magyar Formatervezési Díj, 2013
 Blue Cube Innovation Award, 2013

DÍJAK
Lánchíd 19
design hotel Pro Architectura díj, 2008
 European Hotel Design Awards, 2008
 BIO21 Awards, Biennale 
 of Industrial Design, 2008
 Magyar Formatervezési Díj,
 Homo Lumens MMVII, 2007
 Magyar Formatervezési Díj, 2007
 DesignBoom, Bright Led, 2007

MÜPA VIP terem BIO20 Awards, Biennale of Industrial Design, 2006
 Magyar Formatervezési Díj, Magyar
 Formatervezési Tanács különdíja, 2005
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CSAPAT

A csapat szakmai hibriditását a vezető designer 
kísérletező attitűdje alapozza meg. Baróthy Anna 
érdeklődése és habitusa egyértelművé tette, hogy  
az általa alapított stúdió a magasszintű anyag-
ismeret, a szakmai frissesség és a folyamatos 
fejlesztői gyakorlat eredményeként mára a leg- 
különbözőbb anyagok designszemléletű, nagylép-
tékű építészeti alkalmazására vált képessé.

BARÓTHY ANNA
vezető tervező, tulajdonos

„Meggyőződésem, hogy a dolgok a környezetükkel 
együtt léteznek, emiatt mindig a hatásra koncent-
rálva, rendszerekben gondolkodva tervezünk. 
Digitalizált világunkban az anyaggal való maga-
biztos bánás és a kézenfekvő megvalósításról való 
komplex szemlélet speciális tudássá vált. A kézmű-
vesség hagyományos tapasztalata és a high-tech 
technológiák adta lehetőségek számomra egyide-
jűleg jelentenek izgalmas terepet.”
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KRAUTH VERA  
projektvezető, építész

POZNA ANITA  
projektvezető, építész

SZEIDL DÓRA  
projektvezető, formatervező, keramikus

„Építészként sokoldalú kihívás 
a projektvezetői munkakör az 

S39 Hybrid Design csapatában: egyszerre igényel 
határozottságot és rugalmasságot a precizitás és 
az érzékeny odafigyelés mellett. Érték számomra, 
hogy a projektek megvalósításakor kiemelt figyelmet 
fordítunk a részletek kidolgozására, így olyan pluszt 
adhatunk a munkákhoz, amitől azok valóban 
képesek életre kelni.”

„Korábbi munkáim nagy része  
belsőépítészeti projektekből tevő- 

dik össze, így különösen izgalmas, hogy a csapat 
építészeti-design tematikájú tervezési munkáiban 
is aktív szerepet vállalok. Közel áll hozzám a stúdió 
látásmódja: az, hogy minden munkánál erős fókusz 
helyeződik a kontextusra, valamint, hogy kiemelt 
szerepet kap a meglévő és újonnan tervezett elemek 
organikus együttélése.” 

„Számomra az S39 Hybrid Design 
egy olyan műhely, ahol a tárgy- 

tervezéstől az épületdesignig számos  területtel fog- 
lalkozunk. Izgalmasnak tartom, hogy a koncepció 
kidolgozásától a megmunkálás és beépítés utolsó 
momentumáig kísérjük a munkákat, és utóéle-
tüket is követjük. Különösen értékes, hogy a stúdió 
oktatási tevékenységet is vállal, amiből adódóan 
lehetőséget ad fiatal tervezőknek bekapcsolódni  
a munkánkba. Én is így lettem a csapat tagja.”
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SZALAI MÁRTON
formatervező

SZEIDL DÓRA
formatervező

PINTÉR CSABA
építészhallgató

BARÓTHY ANNA
vezető tervező

POZNA ANITA
vezető építész

KRAUTH VERA
építész

ELEK GITA
tervezőgrafikus

KŐSZEGI SIMON
építészhallgató

SZALONTAI KATA
belsőépítész

MOLNÁR ZSUZSI
kommunikáció

ERCSEI MÁRIA
pénzügy
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Balanced 
Engineering

DVM Group

Indotek Group

Duna-Resort

Ingatlanfejlesztő és 
Hasznosító

PARTNEREK

Rockwood 
Ingatlan

MC Bauchemie

SzeBeton

STRABAG 
Magyarország

Laki 
Épületszobrász

Magyar Doka 
Zsalutechnika

KRAUSZ high-tech 
stone

Bosch 
Magyarország

Építőkémia 
Magyarország

Mapei

Market Építő

Swietelsky 
Magyarország

Debrecen Város 
Önkormányzata

Paks Város 
Önkormányzat

Salgótarján 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

Budapesti 
Közlekedési 

Központ

Zoboki Építésziroda

Demeter  
Design Stúdió

Blokk  
Építész Műhely

Bord Építész Stúdió

Építész Stúdió

Karácsony  
Építész Iroda

RADIUS B+S

MINUSPLUS 
Generáltervező

Landspect

Örökségvédelmi 
Tervező és Szolgáltató

Fejérdy és Bartók 
Építészeti

CORDIA 
Magyarország

MÁV Műszaki 
Fejlesztési Főosztály

Graphisoft Park 
Ingatlanfejlesztő

ICONIC Team 
Ingatlanfejlesztő

ISD Dunaferr

EBH Invest

Dekadesign

NARTARCHITECT

LAB5

ZHJ Architects

Archikron

Formiconcept

indelab

Konkrét Stúdió
FBIS Építésziroda

Zsuffa és Kalmár 
Építész Műterem

Mányi István Építész 
Stúdió

Futureal Group

GE Magyarország

Egységes Magyar 
Izraelita Hitközség 

(EMIH)

Budapest Főváros 
XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
Önkormányzat

KÉSZ

CE Glass

Rákosy Glass

OROSházaGLAS

WIS
Alukonstrukt
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KAPCSOLAT

1074 Budapest, 
Szövetség u. 39.

+36303368329

posta@s39.hu

SZEIDL DÓRA
formatervezés, kivitelezés

dora@s39.hu

KRAUTH VERA
építészet, köztéri design, 
homlokzatdesign

vera@s39.hu

POZNA ANITA
építészet, belsőépítészet

anita@s39.hu

BARÓTHY ANNA
vezető tervező, tulajdonos

anna@s39.hu
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