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03–
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
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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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összeállítások/compositions
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Váci Greens irodaház/Váci Greens Offices, 
Budapest,
2014

építész/architect: TIBA Építész Stúdió
tájépítész/landscape architect: S73
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VPI Betonmanufaktúra/VPI Concrete Manufacture

Budapest, Fehérvári út 130.
1116 Hungary
tel.: 0036 1 789 79 66
email: info@vpi.hu
web: www.vpi.hu

fotó/photo

Bakonyi Zsuzsa
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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