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beton bútor
katalógus
/concrete furniture 
catalogue
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A 21. század merőben új kihívások elé állítja 
a köztér tervezőit. A városi közterek hagyományos, 
történetileg meghatározott funkciói, használati 
módjai feloldódnak és átalakulnak, újfajta városi 
életminőség jön létre. A változó városi életmód 
igényei a közterek tárgyi világában is jelentkeznek. 
Ezért ma a tervezés célja elsősorban olyan környe-
zet és olyan köztéri bútorok létrehozása, amelyek 
nem meghatározzák, hanem irányítják és inspirálják 
a köztér használatát.
/The 21st century brought entirely new challenges 

for designers of public spaces. The traditional, 

historically defined functions and usage of urban 
spaces dissolve and change; a new way of urban 

living comes into existence. The needs of the ever 

changing urban lifestyle affect the objects of public 

spaces as well. That’s why today, the principal 

purpose of design is to create an environment, 

and public furniture that don’t define, but form 
and inspire the use of public spaces.
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–betonmanufaktúra
/concrete 
manufacture

/4

Manufaktúránk termékei bármilyen köztéri helyzetben 

a helyszínhez illő megoldást adnak. Olyan bútorokat 
tervezünk, amelyek összhangot teremtenek a használók 
igényei, az alkalmazott anyag és technológia valamint 
a helyszíni adottságok között.

/The products we manufacture give a solution well suited 

for all public spaces and sites. We design furniture which is 

consistent with the needs of users, the material and technol-

ogy used and the conditions on-site.

Bútoraink létrehozását a napjainkban is zajló betontech-

nológiai forradalom tette lehetővé. A fejlesztéseknek 
köszönhetően megjelent speciális anyagok alkalmazásá-

val igen karcsú és összetett formák, nagy tömörségű és 
teherbírású szerkezetek, valamint szokatlanul finom felü-

letek hozhatóak létre.

/Creating our furniture is possible due to the still on-going 

technological revolution of concrete. With the use of the 

newly developed special materials, very slim and complex 

shapes, high density and heavy-duty structures and deli-

cate surfaces can be created.

A tervezés és a gyártás minden fázisát kézben tartjuk. 
Saját fejlesztésű betonreceptúrákkal és saját készítésű 
öntőformákkal dolgozunk, így az egyedi igényekre is 
mindig a legjobb megoldást nyújtjuk. Igény esetén ter-
mékeinket a helyszínre szállítjuk és telepítjük.

/We control every phase of design and production. 

We work with our own concrete recipes and custom-made 

moulds so we can always offer the best solution for indi-

vidual needs. If required, we can deliver and install our 

products on site.

Bútorainkat hosszú távra tervezzük. A beton tartós és el-
lenálló struktúrája garantálja, hogy telepítése után hosszú 
évekig a köztér hasznos és karakteres eleme lesz. A be-

tonfelületeket víztaszító impregnálással látjuk el, így 
termékeink könnyen karbantarthatóak, tisztíthatóak. 
Fenntartási költségük elenyésző.

/We design our furniture for long-term use. The durable 

and resistant structure of concrete guarantees that after in-

stallation they will be a useful and characteristic element 

of public spaces for many years. Concrete surfaces are wa-

terproofed, so our products are easy to maintain and clean. 

Maintenance costs are low.

Bútorok különBöző hElyszíni 
Adottságokhoz

/FurniTure For various siTe condiTions

BEtonforrAdAlom: összEtEtt, 
kArcsú formák, nAgy tEhErBírású 
szErkEzEtEk

/concreTe revoluTion: complex and 

slim shapes, heavy-duTy sTrucTures

tEchnológiA, dEsign és 
szolgáltAtás Egy kézBEn

/Technology, design and services 

under one rooF

tArtós, könnyEn tisztíthAtó, AlA-
csony fEnntArtási költségű 
tErmékEk

/durabiliTy, easy cleaning, low-main-

Tenance cosTs
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–betongrafika
/concrete graphics

/6

Valamennyi termékünk egyedivé tehető egy saját fejlesz-

tésű eljárással. A betongrafikát a megrendelő elképzelése 
alapján tervezzük meg és készítjük el. Az eljárás során 
a betonfelületről eltávolítjuk a külső cementréteget, így 
láthatóvá válik a beton belső struktúrája, felszínre kerül-
nek alkotórészei. Az így megmunkált felület adja a kívánt 
grafikai motívumot. Minden bútorunk nagyszilárdságú 
finombetonból készül, így felületükön szokatlanul részlet-
gazdag rajzolatok hozhatóak létre. A betongrafika nem 
kopik le, nem tűnik el, a termék teljes élettartama alatt 
a felület sajátja marad.

/All of our products can be made unique with a propri-

etary process. The concrete graphics are planned and 

created on the basis of the customer’s ideas. In the pro-

cess we remove the outer layer of cement from the 

concrete’s surface to reveal the internal structure and 

constituent parts of the concrete. The processed sur-

face gives the desired graphic motif. All of our furniture 

is made from high performance concrete, so unusual-

ly detailed designs can be created on their surface. The 

concrete graphics do not wear off, and do not disappear. 

It will be part of the surface during the whole lifespan of 

the product.

EgyEdi és szEmélyEs motívumok /unique and personal paTTerns

/ 7
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kavics

A forma szabadsága

/Freedom of shape

A KAVICS látszólag csak egy szép tárgy. Látszólag 
csak egy könnyed beton-műalkotás, ami vonzza a te-

kintetet, ami felébreszti a kreativitást és szabadságot 
sugall. Látszólag csak egy köztéri objektum, amin 
lehet beszélgetni, olvasni, pasizni, szerenádozni, limo-

nádét inni, dolgozni vagy napozni. De ez csak a látszat.
A KAVICS valójában egy 30 szobrászati forma-

tanulmány alapján, 3D szkennelés és CNC vágás 
segítségével létrehozott öntőformába öntött masszív 
betontárgy. Szobrászok, formatervezők és beton-

szakértők hosszú közös munkájának eredménye. Egy 
beton objekt, aminél a forma kialakítását különleges, 
saját fejlesztésű betonkeverékünk és egyedi gyártá-

si módszerünk tette lehetővé. A látszat mögött ez a 
KAVICS.
De a lényeg ezúttal a látszat. A lényeg, hogy aki csak 
ránéz, használni akarja. A lényeg, hogy a használat-
tól a KAVICS csak még szebbé válik. A lényeg, hogy 
jó rajta ugrálni, kézen állni, kutyát simogatni, nevet-
ni vagy akár szomorúnak lenni. Hogy a forma könnyen 
tud az életünk része lenni. Ezért hoztuk létre.

KAVICS seems to be only a beautiful object. It comes 

across as only a delicate concrete composition that 

attracts all eyes and inspires creativity with the air 

of liberty. It appears to be only a public piece of fur-

niture that serves for conversation, reading, hitting 

on guys, serenading someone, drinking lemonade, 

working or sunbathing. But all this is just appearance.

KAVICS is actually a massive concrete product cast-

ed from a mould that was created from 30 sculptural 

shape studies, followed by 3D scanning and CNC 

cutting process. It is the result of a long cooperation 

design:

Fülöp Fruzsina

Varga Péter István

méret/size – s: 130 x 110 cm, m: 170 x 110 cm, xl: 240 x 170 cm

súly/weight – s: 450 kg, m: 680 kg, xl: 1000 kg

anyag/material – nagyszilárdságú finombeton

/high performance concrete

szín/color – fehér/white

felületvédelem/finish – impregnálás

/natural concrete with surface protection

S M XL

between sculptors, designers and concrete profes-

sionals. The creation of its shape was possible due 

to our special, in-house developed concrete mixture 

and our unique production method. This is KAVICS 

behind its appearance.

Nevertheless in this case the main point is appear-

ance. The point is that anyone looking at it wants to 

use it. The point is that usage brings out the essen-

tial beauty of KAVICS. The point is that it is a good 

spot to jiggle, to perform a handstand, to pet a dog, 

to laugh or even to be down. The shape can easily be 

the part of our life. This was our purpose behind its 

creation.
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Dagály sétány/Dagály walkway,

Budapest, 
2017

a Dagály tervezői:
Objekt tájépítész iroda /
Objekt landscape architecture 

studio
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zigza
Alkotásra inspirál

/Inspires creation

A ZIGZA nem egy mindennapi utcabútor. Aki talál-
kozott már vele, pontosan tudja, hogy ennél sokkal 
több: formálja, artikulálja maga körül a teret.
Titka egyszerű: egy alapelem és a tükörképe va-

riálható, ami számtalan kompozíció létrehozására 
ad lehetőséget. A használati igények és a helyszíni 
adottságok alapján egy vagy több elem segítségé-

vel vonalmenti, centrális, szerteágazó vagy bezáruló 
térbeli helyzetek hozhatóak létre. E formák a tér irá-

nyítására és szervezésére alkalmasak anélkül, hogy 
az egyes padok használatának irányát vagy mód-

ját meghatároznánk. Változatos formavilága minden 
környezetben jól érvényesül. Dinamikus benyomást 
kelt, és különböző nézőpontokból mindig más arcát 
mutatja. Nemcsak a tér tervezője, hanem használói 
számára is megunhatatlan, inspiratív élmény.

ZIGZA is not an everyday piece of street furniture. 

Anyone who has seen it, knows that it is much more: 

it forms and articulates the space around itself. 

Its secret is simple: a basic element and its reflection 

can be combined, which allows the creation 

of numerous compositions. On the basis of user 

needs and the site’s features, linear, central, branch-

ing or closed spatial forms can be created by using 

one or more elements. These shapes are suitable for 

regulating and organizing space, without identify-

ing the direction or the mode of using the benches. 

Its picturesque form prevails in all environments. 

It makes a dynamic impression and from different 

points of view always shows a different picture. 

Not only for the designer of the space, but also for 

its users it gives an exciting and inspiring experience.

A ZIGZA betonpad rendszer 2013-ban a Magyar 
Formatervezési Pályázaton elnyerte a Forma-

tervezési Tanács Különdíját.
/The ZIGZA concrete bench system has won the 

Design Council’s Special Prize on the Hungarian 

Design Contest in 2013.

design:

Paunoch Renáta

Varga Péter István

méret/size – 214 x 68 x 45 cm
súly/weight – 420 kg
anyag/material – nagyszilárdságú finombeton 
/high performance concrete

szín/color – fehér, szürke/white, gray

felületvédelem/finish – impregnálás
/natural concrete with surface protection
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Kárpát kert/Kárpát Garden,

Budapest, 
2014

tájépítész/landscape architect: 

Kert-Vonal Tervező Stúdió
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zigza
wood

A betonpad szépsége egyesül a fa ülőfelület kényel-
mével: ez a ZIGZA WOOD. Az ülőfelületet is kiváló 
minőségű anyagokból, a ZIGZA betonpad előnyeit 
megőrizve valósítottuk meg. A bútor kettesével, 
hosszirányban elhelyezve sétányok, utcák karakteres 
eleme lehet. Az ülőfelület anyaga és formája pedig 
még érdekesebbé teheti a rendszer további kombi-
nációit is. A lamellák a betonfelületet csak részben 
takarják, így a beton anyagszerűsége is jól érvényesül. 
Az ülőfelület az időjárási hatásoknak hosszútávon el-
lenálló keményfából és rozsdamentes acélból készül.

The beauty of a concrete bench combined with 

the comfort of a wooden seat: this is ZIGZA WOOD. 

The seat cover is also made of high quality materi-

als, and preserves the benefits of the ZIGZA concrete 

bench. Placed two by two and positioned length-

wise this furniture can be a feature element of alley 

ways and streets. But the material and shape of the 

seat cover can also make further combinations of the 

system even more interesting. The boarding covers 

the concrete surface only partially, so the material of 

concrete also prevails. The seat is made of weather 

resistant hardwood and stainless steel.

Betonpad fa ülőfelülettel
/Concrete bench with a wooden seat

design:

Paunoch Renáta

méret/size – 214 x 68 x 45 cm
súly/weight – 430 kg
anyag/material – nagyszilárdságú finombeton/high performance concrete

ülőfelület/seat – lazúrozott keményfa, rozsdamentes szerelvényekkel
/varnished hardwood with stainless steel fittings

szín/color – fehér/white

felületvédelem/finish – impregnálás
/na t u ra l  conc re te w i t h  su r fa ce p rotec t ion

6
8

68

4
8

214
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croma
A CROMA padrendszer látványos, innovatív formái-
val, közösségbarát térformálásával érdekesebbé és 
egyben élvezetesebbé teszi környezetét. 
Egyik nagy előnye konstrukciójából adódó sokszínű-

ségében rejlik. A szerteágazó forma kisebb öblöket 
képez, amelyekben több társaság is jól megfér egy-

más mellett. Ugyanaz az összeállítás azonban egy 
nagyobb csoport számára is ideális helyet bizto-

sít. Öt alapelemből áll, amelyekből nagy, tömbszerű, 
erőt sugárzó együttesek állíthatóak össze. Az elemes 
rendszernek köszönhetően a nagyméretű együttesek 
telepítése még nehezen megközelíthető helyeken 
is könnyen megoldható.

Találkozási pont

/Meeting point

The CROMA bench system with its spectacular, inno-

vative form and community-friendly space-shaping 

makes its environment more interesting and also 

more enjoyable. One of its great advantages results 

from the versatility of its construction. The diverse 

form constitutes small bays, where several groups 

of people can easily coexist. However, the same 

composition provides also an ideal place for larger 

groups. It consists of five basic modules which can 

make up large, block-like and powerful clusters. Due 

to the modular system, massive clusters can be in-

stalled even in inaccessible areas.

design:

Paunoch Renáta

120

6
4

113

9
4

63

5
5

6
4

120

120

6
4

A1

A2

C1

A3

C2

méret/size – 120 x 64 x 45 cm
összméret/total size – összeállítástól függő
/dependent on arrangement

elemsúly/weight of module – 230-300 kg
anyag/material – nagyszilárdságú finombeton
/high performance concrete

szín/color – fehér/white

felületvédelem/finish – impregnálás
/natural concrete with surface protection

opcionális gumi ülőfelülettel
/optional rubber seat
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Váci Greens irodaház/Váci Greens Offices, 

Budapest,
2014

építész/architect: TIBA Építész Stúdió
tájépítész/landscape architect: S73



/36 /37

liner
Karcsúsága és minimalista vonalvezetése teszi ezt 
a bútort egyik legsokoldalúbb termékünkké. 
A LINER csaknem bármilyen városi környezetben jól 
alkalmazható. Egyszerű, letisztult formavilága miatt 
történeti parkok, sétányok meghatározó, mégis visz-

szafogott eleme lehet. Alkalmas sétányok mellett 
egyirányú, vagy sétányok közepén, tereken kétirányú 
padként. Három méretben elérhető (180 cm, 120 cm 
és 68 cm), amelyek jól kiegészítik egymást, de akár 
egyesével is könnyedén érvényesülő elemei lehetnek 
bármilyen helyszínnek.

Történeti környezetben is jól érvényesül

/Well suited for historical environments

The slenderness and minimalist lines of this furniture 

makes it one of the most versatile of our products. 

The LINER is well suited for almost any urban envi-

ronment. Due to its simple, clear-cut design 

it can be a characteristic but modest element of his-

torical parks and promenades. Next to walkways 

it’s suitable as a one-way bench, and in the mid-

dle of walkways and on squares as a two-way bench. 

Available in three sizes (180 cm, 120 cm and 68 cm), 

each complementing one another well, but individu-

ally they can be a prevailing element of any site.

design:

Vajda Szabolcs,

Varga Péter István

180

6
8
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68

6
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4
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68

6
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4
5

6811268

méret/size – 180/120/68 x 68 x 45 cm
súly/weight – 350/240/180 kg
anyag/material – nagyszilárdságú finombeton/high performance concrete

szín/color – fehér, szürke/white, grey

felületvédelem/finish – impregnálás/natural concrete with surface protection

Igény szerinti ülőfelülettel borítható
/Seat covers available on request
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Budai Arborétum/Buda Arboretum,

Budapest,
2013
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woody
Klasszikus pad betonból és fából

/ Classic bench of concrete and wood

A WOODY tervezésénél célunk egy magas mi-
nőségű, megfizethető árú padcsalád létrehozása 
volt. Egyszerű felépítése, sokféle környezetbe 
könnyedén belesimuló formája széles körben 
felhasználhatóvá teszi. Lába fehér finombeton-

ból, ülőfelülete teljes egészében vörösfenyőből 
vagy tölgyfából készül. Elemeire bontva köny-

nyen szállítható. Két- és háromszemélyes, illetve 
támlás és támla nélküli változata is elérhető.

With designing WOODY our aim was to create 

a high quality and affordable bench. Its simple 

structure and smooth shape makes it usable in 

a variety of environments. The legs are made 

of white concrete, the seat is made entirely 

of redwood or oak. Its components are easi-

ly transportable. Double, triple versions with or 

without backrest are available.

design:

Varga Péter István méret/size – 189/139 x 50 x 43 cm
súly/weight – 130/100 kg
anyag/material – nagyszilárdságú finombeton/high performance concrete

ülőfelület/seat cover – lazúrozott vörösfenyő vagy tölgy
/va rn i s hed redwood o r  oa k

szín/color – fehér/white

felületvédelem/finish – impregnálás/natural concrete with surface protection
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cubo
A CUBO egyedisége a beton és a textil kontraszt-
jából adódik. A két anyag kombinációjával egy 
karakteres, strapabíró, egyben kényelmes belté-

ri ülőbútort hoztunk létre. A puffokat egy könnyed 
kialakítású betonelem tartja. Alján észrevehetetlen, 
apró lábakat helyeztünk el, ennek köszönhetően 
látszólag lebeg a föld felett. Nagyforgalmú te-

rek számára optimális megoldás: a beton mellett 
a hozzá tartozó textil is ellenálló, nagy intenzitá-

sú igénybevételre kifejlesztett, könnyen tisztítható 
anyag. Egyszemélyes, kétszemélyes (kis asztallal) 
és háromszemélyes változatban is elérhető.

Időtálló beltéri ülőbútor
/Durable indoor seating

The uniqueness of CUBO results from the contrast 

of concrete and textile. With the combination 

of these two materials we’ve created a characteris-

tic, resistant, comfortable indoor seat. 

The pouffes are supported by a facile element 

of concrete. Invisible, tiny posts are placed at the 

bottom, due to which the seat seemingly floats 

above the ground. Optimal solution for spaces 

with big crowds: besides the concrete, the textile 

is also resistant, developed for high-intensity use 

and easy to clean. Single, double (with small table) 

and triple versions are available.

design:

Paunoch Renáta

Varga Péter István

164 50
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méret/size – 164 x 50 x 45 cm
súly/weight – 350/240/180 kg
anyag/material – nagyszilárdságú finombeton/high performance concrete

ülőfelület/seat cover – Aquaclean szövet/aquaclean fabric

szín/color – fehér/white

felületvédelem/finish – impregnálás/natural concrete with surface protection
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BKK Ügyfélcentrum/Customer Service Center,

Budapest-Kelenföld,
2014

építész/architect: Palatium Stúdió
belsőépítész/interior design: Szabotar
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planta
Izgalmas kialakítású, faültetésre alkalmas növény-

kazetta. Reprezentatív, masszív, karakteres köztéri 
elem, jól illik többi termékünkhöz is. Formája és anya-

ga a benne lévő növénnyel látványos kontrasztot 
alkot. A beton, valamint a horganyzott és porfestett 
acéllemez nemcsak tartóssá teszi, hanem egyedi ki-
alakítása miatt különleges megjelenést is biztosít 
a számára. Teljes értékű planténer, azaz normál mé-

retű (előnevelt) fa ültetésére alkalmas. A termék 
hőszigetelt. Aljában öntözőcső bevezetésére alkal-
mas védőcső található.

Látványos és időtálló planténer
/Spectacular and lasting planter

Excitingly designed planter for tree planting. 

Representative, massive, characteristic public space 

element. Matches with the rest of our products.

Its shape and material forms a spectacular contrast 

with the plant contained within. The concrete and 

galvanized powder-coated steel plate makes it not 

only durable, but with its unique design also provides 

a peculiar appearance. Full-featured planter, suitable 

for standard size (pre-grown) trees. The product is in-

sulated. A protecting pipe is located at the bottom 

for the introduction of watering pipes.

design:

Paunoch Renáta

1
1
5
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méret/size – 115 x 115 x 85 cm
űrtartalom/capacity – 0,83 m3
súly/weight – 500 kg
anyag/material – nagyszilárdságú finombeton, horganyzott és porfestett acél
/high performance concrete, galvanized and powder-coated steel

szín/color – fehér, acélszín rAl szerint/white, steel according ro ral

felületvédelem/finish – impregnálás/natural concrete with surface protection

a planténer belső oldali hőszigeteléssel készül
/the inside of the planter is insulated
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desa
Egyedi formájú, kisebb növények, virágok ülteté-

sére alkalmas, időtálló dézsa. Egyesével elhelyezve 
is közterek hatásos színfoltja, de csoportos össze-

állításokban érvényesül igazán. Aszimmetriájából 
adódóan sokféleképpen variálható. Formavilága, 
arányai és mérete miatt többi termékünkkel is jól 
összeillik. Dinamizmust sugároz, így sétányok, utak 
mentén kifejezetten jól érvényesül. Tereken négye-

sével összerakva zöld szigetet alkot. Vízelvezető 
nyílás található az alján.

Változatosan kombinálható betondézsa

/Diversely variable concrete planter

Uniquely shaped, durable planter, suitable for small-

er plants and flowers. Can be an impressive element 

of public places individually, but is more affective in 

group compositions. Due to its asymmetry it can be 

combined in many ways. Because of its shape, pro-

portions and size, it fits well together with the rest 

of our products. Exudes dynamism therefore it pre-

vails really well along paths and walkways. When 

four are placed together they form a green island 

of squares.Drainage vent at the bottom.

design:

Varga Péter István

96

9
6

4
5

méret/size – 96 x 96 x 45 cm
űrtartalom/capacity – 135 l
súly/weight – 250 kg
anyag/material – nagyszilárdságú finombeton
/high performance concrete

szín/color – fehér/white

felületvédelem/finish – impregnálás
/natural concrete with surface protection
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–szolgáltatásaink

/services

/56

–Megtervezzük a termékek elhelyezését

–Tervezői segédletet és 3D modelleket biztosítunk a tervezéshez

–Segítséget nyújtunk a termék-specifikációban és termékkiírásban

–Igény esetén bútorainkat betongrafikával tesszük még egyedibbé

–Bútorainkat csomagoljuk és raklapra helyezzük, így könnyen szállíthatóak

–A telepítéshez és a karbantartáshoz részletes útmutatót biztosítunk

–Igény esetén a bútorokat a helyszínre szállítjuk és telepítjük

–Betontisztító-szerek forgalmazásával segítjük a bútorok karbantartását

–Tervezők számára tervezői és fejlesztői együttműködési lehetőséget kínálunk

–We design the layout of the product within the given environment

–We provide design guide and 3D models for the designs

–We assist in the product specification and product descriptions

–On-demand we make our furniture more unique with concrete graphics

–The furniture is packaged and placed on palettes, so can be easily shipped

–For the installation and maintenance a detailed manual is provided

–If required, we can deliver and install the furniture on site

–We distribute concrete cleaning substances to assist with the maintenance of the furniture

–We offer co-operation in design and development for designers

tErmékEinkkEl kApcsolAtBAn fElmErülő 
mindEn igényrE kínálunk mEgoldást

/we can oFFer personalised soluTions 

For any oF our producTs

/57
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VPI Betonmanufaktúra/ VPI Concrete Design & Manufacture

Budapest, Fehérvári út 132-144.
1116 Hungary
tel.: 0036 1 789 79 66
email: info@vpi.hu
web: www.vpi.hu

fotó/photo

Bakonyi Zsuzsa
Fabricius Anna
Paunoch Renáta
Varga Péter István

grafika/graphic design

Jákob Bálint

szöveg/text

Fenyvesi Kristóf

A kiadványban megjelenő valamennyi kép és szöveg szerzői jogvédelem 
alatt áll. A képek, szövegek, grafikai minták és formák felhasználása 
a szerző engedélye nélkül nem lehetséges. A termékek kizárólagos gyártó-

ja a VPI Betonmanufaktúra. Termékeink formatervezési mintaoltalom alatt 
állnak. Másolásuk, jogosulatlan felhasználásuk jogkövetkezménnyel jár.
/All images and text appearing in this publication are copyrighted. 

The usage of images, text, graphic designs and shapes is not possible 

without the author’s permission. VPI Concrete Manufacture is the exclu-

sive manufacturer of products. Our products are protected by design reg-

istrations. Unauthorized use and copying will involve legal consequences.
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www.archgoods.eu


