
MUKI
aktív világító 
betonelemek



A MUKI terülő művészeti rendszer 
egyedisége, hogy aktívan reagáló 
burkolatként belesimul környezetébe, 
ugyanakkor plasztikus grafikájával és 
világító mintáival hangsúlyt teremt 
az adott téri helyzetben. Mottója az 
együttélés, játékosság, a természetes 
aktivitás.

A rendszer passzív és aktív elemekből épül fel. Az 
aktív kockák transzparens elemei 20 mm vastag 
vízvágott üvegből készülnek, belső üregükben a 
fényreakciót biztoító LED-fényforrás, infravörös 
érzékelők és a vezérlőpanel helyezkednek el. 
A passzív elemek tömör betonból készülnek, 
felületükön egyedi, antracitszürke/fehér színnel 
kiemelt egyedi grafikákkal. A gyártás során al-
kalmazott anyagok és technológiák alkalmassá 
teszik a tárgyat kültéri felhasználásra is.



A tárgyak nappali és éjszakai 
élménye elválik egymástól. Nappal 
a felület részletessége és grafikai 
tartalma teszi izgalmassá a vizuális 
megjelenést. Sötétedés után pedig 
egy fényaktivitás jelenik meg, 
ami kövekre vetülő árnyékok, a 
környezetben lévő emberek vagy 
más beállítás hatására reagál.

A művészeti alapgondolat lénye-
gi része a tervezett rendszer 
variálhatósága és alkalmazkodó 
képessége az igények egyedi és vál-
tozó paramétereihez. A rendszerben 
történő gondolkodás lehetővé teszi, 
hogy a különböző helyszínekre or-
ganikusan adaptálható legyen a 
művészeti felület.



A minták korlátozódhatnak egy-egy elemre, de  lehetőség 
van több kockán átívelő történet megjelenítésére is. A 
2012-ben megvalósult monori MUKI esetében a mintázat a 
beépítési helyszínhez kapcsolódó helyi történetekl és városi 
legendák plasztikus, grafikai nyelvre való átdolgozásával jött 
létre.
Míg a MUKI igazi szépége sötétben érvényesül, a nappali és 
éjszakai alkalmazás kettőssége lehetőséget teremt két réteg 
egyszerre történő alklmazására. Felhasználását tekintve 
ugyanolyan sokoldalú, mint kialakításának lehetőségei, 
hiszen alkalmazható homlokzatburkolatként, lehet hirdető- 
és informatív felület, szolgálhat irányadó térkőként, mely 
az arra járók mozgására aktiválódik, megjeleníthet konkrét 
üzenetet, vagy hangulatvilágításkén a környezetére jellemző 
mintázatot hangsúlyozhatja.
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MACSKAKŐ

9cm x 10cm x 6 cm

Bármilyen hagyományos 
térkő felületbe beilleszthető.

12.000+áfa / db



TÉRKŐ

20m x 20cm x 6cm

Hagyományos térkő közé 
illeszthető, az aktív és passzív 
elemek tetszé szerinti arányban 

kombinálghatóak.

passzív elemek: 5000+áfa / db
aktív elemek: 20.000+áfa / db



BURKOLATI ELEM

tetszőleges méret
(max. 50cmx80cm, 

min. 2,5 cm vastagság)

Tetszés szerinti mintázat, 
beöntött LED-sínekkel. Teljes 

helyiségek burkolhatóak vele.

egyedi ár, ~40.000+áfa /m2
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