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Bemutatkozás

mi vagyunk a minusplus
A Minusplus független, 20 fős budapesti építésztervező és designer iroda.

Projektjeinkben fenntartható és innovatív megoldásokat adunk.  

Emberek, érző lények vagyunk, szeretjük az összhangot és a szépséget. 

Számunkra az a legfontosabb, hogy valóban szép és harmonikus dolgokat 

alkossunk. Érdeklődésünket hűen tükrözi munkánk sokszínűsége. 

Élvezzük, amit csinálunk, és ez jól látható a házainkon is. Terveinket 

folyamatos szakmai érdeklődés övezi, épületeinket rendszeresen publikálják 

és díjakkal jutalmazzák.

inspiráló tereket alkotunk
Csapatunk legfőbb ambíciója, hogy olyan épületeket hozzunk létre, amik 

ösztönzik a bennük zajló tevékenységet. Új összefüggéseket tárunk fel és 

újraértelmezzük a használó terekhez való viszonyát. Hiszünk abban, hogy 

ezáltal jobbá tesszük a minket körülvevő világot.

kíváncsiak vagyunk
Módszerünk a felfedezés: az adott helyzet elemzéséből és értelmezéséből 

hozzuk létre a terv alapértékeit. 

Merünk kérdezni, új megoldásokat keresni, ehhez módszeresen kutatjuk 

az építészetet és fejlesztjük saját képességeinket. Meggyőződésünk, hogy 

a kérdés a legfontosabb hajtóerő, ami változást indít el.

együttműködünk
Munkamódszerünk befogadó, építészeti válaszaink ezért sokrétűek. 

Hiszünk abban, hogy a különböző megközelítések összehangolása mozdítja 

előre világunkat és építi környezetünket.

megcsináljuk
Két lábbal a földön állunk: ötleteink újítók, de mindig kidolgozzuk a módot, 

hogy azok megépíthetők legyenek.



Kapcsolat

design@minusplus.hu

www.minusplus.hu

minusplus generáltervező kft
1114 Budapest, Orlay utca 4. mfszt. 2.

MAGYARORSZÁG

Alapítók és Vezető Tisztségviselők

dr. alexa zsolt
alapító + ügyvezető + vezető tervező

alexa@minusplus.hu

+36 70 338 14 69

rabb donát
alapító + ügyvezető + vezető tervező

rabb@minusplus.hu

+36 20 80 80 580

dr. schreck ákos
alapító + ügyvezető + vezető tervező

schreck@minusplus.hu

+36 70 515 07 15



Budapest

2019

Wáberer Medical Center

A Wáberer Medical Center új szereplő az egészségügyi piacon. A HillSide 

Irodaházban található, aminek a mottója, hogy a természeti - rekreációs és az 

épített - aktív környezet határán áll. A klinika tervezésél ugyazet állítjuk mi is, 

a területeket e szerint az elv szerint alakítottuk. Egymáshoz kapcsolódásuk 

mentén éles határú, tört vonalú átmeneteket képeztünk, amelyeket a 

világítással is kihangsúlyoztunk. A színek a különböző funkciókat kódolják.



Budapest

2018

Life Like Budapest

A LifeLike Egészségügyi és Mozgásdiagnosztikai Központ fő profilja az 

egészségmegőrzés és a megelőzés, ezért tervünk célja az egészségügyi 

funkció kiszolgálása mellett, a terek játékos, könnyed formálása volt. 

A kezelők egyedi kialakításán kívül vizuális hangsúlyt kaptak a folyosók és a 

lépcsőházak is. 



 

Tromsø, Norvégia

2015

Budapest Klinikken - Tromsø

A Magyarországon évek óta sikeresen működő Budapest Klinikken második 

klinikáját az észak-norvég Tromsø-ben nyitotta meg, amelynek tervezését és 

részben kivitelezését is irodánk végezte. A tulajdonos elképzelései hatéko-

nyan működő, a megszokott klinikai hangulatnál könnyedebb, barátságosabb, 

a budapesti életérzést megidéző enteriőrt körvonalaztak. 



Győr

2015

Harangvölgyi Institute

A természetesség és a high-tech összefonódása határozza meg a 

Harangvölgyi szellemiségét. Az építészeti hangsúlyt a kikapcsolódásra 

helyeztük, a technológia rejtve van jelen. A függőlegesen és vízszintesen 

görbe geometriák – a boltozatok és az íves falak a végtelen érzetét idézik meg, 

ez a labirintust az elmélyülés jelképeként, a kút formájában megjelenő víz 

pedig az élet metaforájaként jelenik meg. 



Budapest

2009

Ahava Szépségkapszula

A feladat igen összetett volt. A tisztaság, a természetesség és a termékek 

előállításakor használt és űrtechnológiával vetekedő módszerek egységes 

stílussá olvasztása első hallásra is komoly kihívásnak hat. A holt-tengeri 

ásvány alapú kozmetikumokat kínáló Ahava cég első önálló budapesti 

butikjának tervezése során ez előtt a kihívás előtt álltunk.



Munkáink és tervezőink

wáberer medical center
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Bessenyey Sarolta, Lázár Dorottya, 

Béres Adrienn, Kis Balázs, Kőrösi Emese Edit, Deák Barbara, Kis Ferenc

life like budapest
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Molnár Tímea, Lázár Dorottya, 

Kis Balázs, Kaszap-Nagy Petra, Vörös Gergely

budapest klinikken tromsø
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Antal Gabriella, Gulyás Kata, 

Hompók Zsófia, Kis Ferenc

harangvölgyi institute
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Molnár Tímea, Bubla Ágnes, 

Kis Ferenc

ahava szépségkapszula
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Domokos Attila, Molnár Tímea, 

Tarr Ivett
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