IF YOU WANT MORE THAN TWO DIMENSIONS...
HA KÉTDIMENZIÓS MŰVEKNÉL TÖBBRE VÁGYIK...

What is Wiry3?

Mi is az a Wiry3?

Well, what is Wiry3 (wiry tree…wiry three)?

Hogy mi is az a Wiry3 (wiry tree…wiry three)?

Works of art called Wiry3 have characteristics as fol-

Az általam Wiry3-nek hívott alkotások a következő

lows: they are trees, made of one single copper

jellemzőkkel bírnak: egyetlen szál hosszú, vörös-

wire. This means that if someone would disentwine

réz huzalból készül az egész alkotás, ami azt je-

such a decoration, he or she could see a wire of

lenti, hogy ha valaki visszafelé sodorná a kész művet,

about 1000 metres (1100 yards). The wire turns back

akkor nagyobb alkotások estén akár 1000 m hosszú

at the tips of the branches and proceeds to the next.

drótot kapna. A huzal az ágak végén visszafordul, és

Depending on the size of the tree, the thickness of

halad a következő ág felé. A drót vastagsága az alko-

the wire is about 1-3 mm (0.04-0.12 inches). The wire

tások méretétől függően 1-3 mm. A drótot legtöbb-

is mostly patinated: according to the wish of the cus-

ször patinázom, de egyedi igények esetén az alap-

tomer, I use nickel, silver or 24 carat gold coated

anyag nikkellel, ezüsttel vagy akár 24 karátos arany-

wire.

nyal bevont huzal is lehet.

My clients are owners of elegant villas, hotels, cham-

Ügyfeleim elegáns villák, hotelek, irodaházak tulaj-

bers and offices looking for something unique,

donosai, akik olyan dologra vágynak, ami páratlan,

modern and special, unmatched by anything else.

modern, különleges, és semmihez sem hasonlítható.

Owning something that is unique and there is

Fantasztikus érzés egy olyan művet birtokolni,

no copy of it in the world is just wonderful.

amelyből nincs még egy ugyanolyan a világon.

The Hungarian Patent Office protects my idea while

A Magyar Szabadalmi Hivatalban levédettem az ötle-

the Hungarian Institute for Culture and Art regularly

temet, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművé-

examines my works. My initials can be found on all

szeti Lektorátus pedig folyamatosan zsűrizi munkái-

my trees: I always twist them into the wire, hidden

mat. Minden egyes művembe, a gyökérzetbe rejtve

among the roots.

saját monogramomat is beletekerem.

Illuminated wall decoration / Fali dekoráció beépített háttérvilágítással

Roland Nagy / Nagy Roland
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Imagine that the guests in your
hotel or restaurant are talking
about the amazing interior of
your place!

Ön is szeretné, ha szállodájának,
éttermének vendégei körében
a hely lebilincselő enteriőrje
lenne a társalgás témája?

Interior designers working for hotels and restaurants usually intend to create an

A szállodák, éttermek belsőépítészeinek, lakberendezőinek célja olyan egyedi

unforgettable, positive interior design that is incomparable to anything. In the

enteriőr létrehozása, mely a legigényesebb vendégek számára is felejthetetlen,

world of fashion, there are trend makers and followers. Similarly, in the field

semmihez sem hasonlítható, pozitív élményt biztosít. Ahogy a divat világában is

of interior design, one can copy others and use stereotypes – or have his

vannak divatkövetők és divatteremtők, úgy a szállodák, éttermek enteriőrjének

or her own way, applying unusual materials and finding solutions never

kialakítását is lehet másolni, sablonokat alkalmazni, ugyanakkor lehet új utakon

seen.

is járni, eddig nem alkalmazott anyagokat, nem látott megoldásokat használni.

Major international hotel chains mostly stick to their own ‘clichés’. Fortunately,

A nagy nemzetközi hotelláncok országtól függetlenül többnyire saját „sablonjai-

we can also find several 4 or 5 star hotels and renowned restaurants with

kat” használják, viszont számos olyan négy- és ötcsillagos szálloda, patinás

flexible attitudes. In these, there are no limits: the creativity of the desig-

étterem is épül, ahol nincsenek kötöttségek, ahol szabadon szárnyalhat a

ner is completely free! I would like to offer my works for the owners of hotels

belsőépítész fantáziája. Műveimet ezen utóbbi típusú szállodák, éttermek számá-

and restaurants like these.

ra ajánlom!

Are you happy to return to a restaurant or hotel where you
loved not only the food but also the unique interior?

Ön is örömmel tér vissza egy olyan étterembe, szállodába,
ahol a kitűnő ételek mellett az egyedi enteriőr is rabul ejtette?

You as the owner of a hotel, restaurant or office building surely want to create

Ön, mint a szálloda, étterem vagy irodaház tulajdonosa, bizonyára azt szeretné,

positive impressions in your guests or clients, to evoke enduring and positive

hogy a vendég vagy bérlő sokáig őrizze meg ezt a pozitív élmény emlékét, mely

memories. In addition to the taste of fine food or the quality level of services, the

természetesen a hely belső hangulatán túl az ételek ízén, a szolgáltatás színvona-

internal atmosphere of your place is also crucial in this process. My monumental

lán is nagyban múlik. Az általam készített hatalmas méretű alkotások mindezt az

works of art are the key to this atmosphere and success!

érzést, a sikeres fogadtatást garantálják!

You should be the one making the trends!

Legyen Ön az, aki diktálja a trendet!

Cedar tree at the reception desk of an office building
Cédrusfa egy irodaház recepcióján

„A couple of years ago, we opened a

Are you an interior designer
and you always have to find out
something new and amazing?
For the interior designer, an exclusive assignment entails considering myriads of
options. He or she has to dig up hundreds of catalogues issued by major companies to choose from beautiful draperies, floors, furniture in order to create
the basic atmosphere of the place.
In addition to that, the designer has to crown all the work – he or she needs a
major piece the investor will love! He has to select an object to decorate the
reception, the lobby or the living room, something to catch the eyes of visitors
to such an extent that they immediately start admiring it, touching it, taking
pictures about it because it is so unusual.

new restaurant with a capacity of 300
persons. The room had the style of a
winter-garden: huge glass surfaces,
breathtaking panorama, many of indoor plants. We had only one wall –
and it was empty. Therefore, we had
bought the illuminated wall decoration
that was offered as a reference. The
‘wiry tree’ proved to be an excellent
choice as it was a perfect match for the
atmosphere and the wall was not so
dull anymore. Both our guests and the
employees just love this lively tree.”
„Néhány évvel ezelőtt szállodánk új,
300 fős étteremrésszel gyarapodott. A
télikert jellegű, csupa üveg, panorámás,

Belsőépítészként állandóan
valami újat, valami lehengerlőt
kell felmutatnia?
A belsőépítész számára egy exkluzív megrendelés egyben lehetőségek ezreinek
mérlegelésével is jár. A világcégek katalógusait böngészve választhat a szebbnél
szebb drapériák, padlóburkoló anyagok, bútorok közül, melyek megadják az
épület alapvető hangulatát.
Emellett azonban szüksége van valamire, amivel felteheti az i-re a pontot. Valami
olyan főműre, amire a beruházó is csak igent tud mondani! Ez lesz a recepció,
lobby, étterem vagy nappali olyan szeglete, melyen garantáltan megakad minden
vendég szeme! Fényképezni, megcsodálni, megérinteni szeretnék azt, amihez
hasonlót még sehol sem láttak!
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élő növényekkel teli létesítménynek
egyetlen csupasz fala volt. Az akkor referenciának felajánlott, és később általunk megvásárolt nagyméretű, rejtett
világítással is ellátott fali dekoráció, a
„drótfa”, kitűnően kiegészítette az étterem hangulatát, megszüntetve a fal
egyhangúságát. Újszerűségével, a szemnek is tetszetős látványával azóta is
mind a vendégek, mind a dolgozók
egyik kedvence az alkotás.”
Dr. Gyula Molnár,
General Manager
Hotel Club Tihany****
Tihany, Hungary
Phone: 00 36 87 538 521
www.clubtihany.hu

Hotel Club Tihany**** is located
at the most exclusive region of
the Lake Balaton, in Tihany. This
is the compelling decoration of
the newest Tuscan style
restaurant in the hotel. This
work of art is 2.1 metres wide
(2.3 yards) and it has a
background illumination with 17
lamps. The colours of the
installation nicely match the
tones of the interior.
A Hotel Club Tihany**** a
Balaton, Közép-Európa
legnagyobb édesvízi tavának
part menti szállodája, a Balaton
legexkluzívabb részén,
Tihanyban található.
A hotel legújabb, toszkán
stílusban berendezett éttermének impozáns dísze látható a
képen. A mű 2,1 m széles, 17 db
rejtett világítással készült, mely
az étterem színvilágához illő
színre festett fa előlap mögött
rejtőzik.

Illumination

Háttérvilágítás

If you want to blend decoration with actual

Ha Ön a dekorációt konkrét funkcióval szeretné

function, I recommend to chose from my wall

egyesíteni, akkor Önnek fali műveimet ajánlom,

decorations with built-in illumination.

beépített háttérvilágítással.

The basis of these wall decorations is a normal wire tree

Az alkotások alapja egy szálcsiszolt rozsdamentes acél-

mounted on a wide stainless steel plate. The high-tech

lemezen lévõ normál fali drótfa alkotás. Ezen előlap alatt

LED illumination behind that plate ensures that these

rejtőző, legújabb technológiát képviselő LED-világítás

works of art show another face in the dark, changing the

gondoskodik arról, hogy az alkotás az est beálltával egy

special atmosphere of the room. The branches, the tree

másik arcát megmutatva járuljon hozzá a hely egyedi

and the installation itself are bathing in warm white light,

megvilágításához. Mind a mű ágai alól, mind a mű körül,

creating a secondary effect on the wall. Due to the built-

és az előlap mögül is árad ki a falat is megvilágító meleg-

in LED technology, you do not have to change bulbs,

fehér fény. A beépített LED-technológiának köszönhető-

there are no fragile parts and electricity consumption is

en nincs szükség izzók cseréjére, nincs törékeny alkat-

smaller than in case of regular lamps.

rész, és a villamos fogyasztás is kisebb, mint a hagyo-

Upon request, the performance of illumination can be

mányos izzók esetében.

regulated between 0 and 100% by a remote controller.

Egyedi igény esetén a beépített világítás teljesítménye
0-100% között távirányítón keresztül is szabályozható.
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Hotel Apolló **** was opened in Hajdúszoboszló in 2008. The biggest medicinal bath
of Hungary is often referred to as the
Mecca of patients suffering from rheumatic problems.
Visitors can choose from several elegant
hotels around the spa. When building a
new hotel, it is crucial to create new style
and unique appearance so that it attracts
the guests much better than the older
hotels. Hotel Apolló **** is special because
of its excellent wellness spa, exclusive
furniture and interesting lamps. My works
were recommended to the owners by the
interior designer of the hotel. Based on the
plans and my references, the management
of the hotel decided to buy one of my
decorations to be the major element at the
reception. According to the owner, guests
love the tree, they always take pictures
about it.
Az Apolló Hotel**** Hajdúszoboszlón épült
2008-ban. Itt található Magyarország
legnagyobb gyógyfürdője, a helyet a
reumások Mekkájaként emlegetik.
A gyógyfürdő körül több tucat elegáns
hotel várja a pihenni, gyógyulni vágyókat.
Egy új szálloda építésével egyúttal új stílust,
egyedi megjelenést is kell biztosítani annak
érdekében, hogy a vendégek számára
vonzóbb választás legyen, mint a többi,
régebben épült hotel. A szálloda minden
igényt kielégítő wellness részleggel,
exkluzív bútorokkal, egyedi világítótestekkel hívja fel magára a figyelmet. Munkáimat
a hotel belsőépítész tervezője ajánlotta a
tulajdonosok figyelmébe. A látványterv
illetve referenciamunkáim alapján megszületett a döntés, hogy egy ilyen mű legyen a
fő elem a recepción. A tulajdonos
elmondása alapján a vendégeknek nagyon
tetszik az alkotás, állandóan fényképezik.
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Unique atmosphere
in an office, lobby or
meeting room...

Egyedi hangulat az
irodában, a recepción
vagy a tárgyalóban...

My bigger works are more suitable for decorating

Nagyobb méretű műveimet elsősorban nem ottho-

spacious rooms in hotels, restaurants or office buil-

nok díszének szánom, – bár egy tágas nappaliban

dings rather than homes (although a wide living-

már kellően érvényesülhet az akár 2-3 m széles alko-

room can accommodate a tree of 2-3 metres

tás is – hanem szállodák, éttermek, irodaházak tágas

(2-3 yards) as well). They could serve as determi-

helyiségeibe, az egyedi enteriőr meghatározó

nant elements of the unique interior.

elemeként.

The novelty of these pieces puts people to stop

Ezen művek újszerűségükkel megállásra, elgon-

and ponder. The experience of wondering at no-

dolkodásra késztetnek. Az újra való rácsodálko-

velties creates positive feelings and provides

zás pozitív élményt és beszédtémát ad az embe-

topics to talk about.

reknek.

You need something to amaze, to enrapture

Kell valami, ami meghökkenti, magával ragadja a

guests so that they keep talking about your place

vendéget, amiről még hazatérve is örömmel mesél!

even when returning home. Can you imagine more

Ön tud ennél egyszerűbb és hatásosabb reklá-

simple and efficient advertising?

mot?

Wall-mounted cedar tree at the reception desk of an office building
Fali cédrusfa egy irodaház recepcióján
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Are you looking for a unique
home decor that no one else
in the world can have?

Ön is olyan egyedülálló műalkotást szeretne otthonába, amilyen
senki másnak nincs a világon?

Would you be happy to hear the congratulations of your
friends praising your excellent taste?

Nem lenne fantasztikus érzés fogadni barátai, ismerősei gratulációit, melyek az Ön kiváló ízlését dicsérik?

The emotional feeling of our home is mostly influenced by the ornaments.

Az otthonok hangulatáért leginkább a lakberendezési tárgyak a felelősek.

When choosing a major – exclusive, if possible – work of art, we’d like to create

Egy-egy nagyobb, lehetőleg exkluzív alkotás kiválasztásával szeretnénk arra töre-

a special interior representing our style and individual way of life. We want

kedni, hogy egyéni stílusunknak megfelelő, különleges enteriőrt teremt-

to feel pleasantly at home, at the same time, we would like to positively impress

sünk, amiben jól érezzük magunkat, és vendégeink előtt is emlékezetes be-

our guests so that they remember the visit for a long time. We need an inviting

nyomást kelthetünk otthonunkról. Olyan élettérre vágyunk, ahová nap mint nap

home where we can be happy and relaxed, surrounded by our favourite objects.

öröm hazaérni, ahol az általunk szeretett tárgyak vesznek minket körül.

I guarantee you the perfect choice.
Why am I so certain of that?

A tökéletes választás garantált!
Miért vagyok ebben olyan biztos?

My standing and wall installations guarantee right this special feeling and positi-

Az általam készített asztali vagy fali alkotások mindezt a különleges érzést, a sike-

ve impressions! I make each and every Wiry3 piece by hand. The height of the

res fogadtatást garantálják! Minden egyes Wiry3 alkotást kézzel készítek. Az asz-

standing versions is between 0.6 and 1.3 metres (0.6-1.4 yards) while wall

tali alkotások magassága 0,6-1,3 méter, a fali dekorációk akár 1-6 méter magasak

decorations can be 1-6 metres (1-6.5 yards) high or wide. In case of illuminated

vagy szélesek is lehetnek. A fali világítós dekorációk esetén a háttér, illetve az

wall decorations, the background and the front can be stainless steel. Special

előlap anyaga szálcsiszolt korrózióálló acéllemez. Az adott környezetbe illő egye-

forms and sizes required by the given location are also available.

di formák, méretek is megvalósíthatók.

The two hundred smaller or bigger trees I sold within 7 years all prove

A 7 év alatt eladott több, mint 200 kisebb-nagyobb alkotás 100%-os meg-

100 per cent satisfaction: no one came back and said that the work of art was

elégedettséget igazolt, még senki sem jött vissza, hogy semleges, vagy esetleg

not welcome.

negatív fogadtatásban volt része a tőlem rendelt műnek.

Wall-mounted oak tree in an elegant living room
Fali tölgyfa egy elegáns nappaliban
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Are you dreaming of
a luxury item that
can be afforded only
by the fortunate few?

Olyan, luxus műtárgyról álmodik, amely
csak igazán keveseknek adatik meg?

This most exclusive segment of my portfolio was de-

Ezen legexkluzívabb műveimet a vásárlói igények

veloped on the basis of special demands of clients.

alapján fejlesztettem ki. Volt olyan vásárlóm, aki-

Once I had a customer who wanted to have a

nek az otthonában a klímaberendezések rácsai,

tree in a golden version as all the grids, hand-

a kilincsek és a csaptelepek is aranyozottak, így

les, taps etc. were gold-plated in the house. First,

ő a drótfát is aranyozott kivitelben szerette vol-

I was quite surprised but then I was able to satisfy

na megrendelni. Először meglepett a kérés, de

even this special wish.

sikerült megoldanom a feladatot!

From 2008, my works can be ordered not only from

2008-tól alkotásaim nem csak patinázott vörösréz

copper wire but also from nickel or silver-plated

huzalból, hanem igény szerint nikkellel, olykor szín-

copper wire. If requested, 24 carat gold-plated

tiszta ezüsttel, de akár 24 karátos arannyal be-

versions are also available! Gold can be yellow or

vont vörösréz huzalból is készülhetnek! Az aranyo-

rosy-coloured.

zás lehet sárga arany illetve rózsaarany bevonat is.

If you buy such a piece, you can be sure that no

Aki egy ilyen alkotást vásárol, biztos lehet ben-

one in the world can have exactly the same or

ne, hogy pont olyan, mint neki van, nincs, és

similar.

nem is lesz senki másnak!

The works on this page are ornaments of an elegant

Az itt bemutatott alkotások egy-egy elegáns nappalit

living room. The owners are very proud of them!

díszítenek, a tulajdonosok legnagyobb örömére!

Modern living-room with wall-mounted cedar
tree made of 24 carat gold-plated wire
24 karátos rózsaarannyal bevont fali cédrusfa
egy modern nappaliban

My works will be delivered to any
point of the world.
If you are inspired by the works or you
have a brand new idea, please feel free
to contact me and ask for an offer
(without obligation). I am sure we can
find the best decoration for your
home, hotel or office together.
There are no limits to opportunities –
maybe just imagination!

Roland Nagy

H-1221 Budapest,
Sárkány u. 16.
Hungary, Europe
Phone: + 36 20 226-7415
E-mail: roland@falidisz.hu
www.falidisz.hu

Photo: Ludas Zoltán • Design: Istvánfy Gergõ

Műveimet a világ bármely pontjára
megrendelheti!
Ha a művekből sikerült ötletet
meríteni, vagy egy teljesen új
megoldást kitalálni, melyben megtestesülhet otthona, szállodája vagy
irodaháza legújabb dísze, ékköve,
kérem, vegye fel velem a kapcsolatot,
és kérjen egy minden kötelezettségtől
mentes ajánlatot!
A lehetőségeknek szinte csak
a képzelete szabhat határt!

