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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



összeállítások/compositions



Kárpát kert/Kárpát Garden,

Budapest, 
2014

tájépítész/landscape architect: 

Kert-Vonal Tervező Stúdió



További információ és megrendelés / for further information and order

VPI Betonmanufaktúra / VPI Concrete Manufacture
Budapest, Fehérvári út 130.
1116 Hungary
tel.: +36 1 382 15 61
email: info@vpi.hu
web: www.vpi.hu

A termékek kizárólagos gyártója a VPI Betonmanufaktúra. 
Termékeink formatervezési mintaoltalom alatt állnak.
/VPI Concrete Manufactory is the exclusive manufacturer of products.  
Our products are protected by design registrations.


