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BEMUTATKOZIK A STRIATUS – A VILÁG ELSŐ 3D 

BETONNYOMTATÁSÚ BOLTOZOTT HÍDJA 
 

■ Az ETH Zürich Blokkutató Csoport (BRG) és a Zaha Hadid építészek (ZHACODE) 

közös projektje az incremental3D-vel együttműködésben valósul meg a Holcim 

Csoport támogatásával 

■ A beton új nyelvét megteremtve, a Striatus körkörös elvekre építve a hagyományos 

falazási technológiákat ötvözi a legfejlettebb technológiákkal. 

■ Az olaszországi Velencébe kerül bemutatásra. 

 

A Striatus, a beton új nyelvét megteremtve az alábbi alapelvek mentén került megtervezésre:  

Szilárdság a geometria által 

A Striatus olyan vasalat nélküli híd, ami kompresszió által éri el a megfelelő teherbírást a 

geometriának köszönhetően. A Striatus a legfejlettebb technológiák alkalmazásával, a 

számítástechnika vezérelt tervezéstől a mérnöki munkán át a robotizált termelésig megújítja a 

hagyományos építő mesterek technikáit.  

Körkörös alapelvek a tervezésben 

A Striatust úgy alkották meg, hogy csak ott használjon fel anyagot, ahol ténylegesen 
szükséges, ezáltal is jelentősen csökkentve a környezeti lábnyomát. A vasalat és kötőanyagok 

nélküli száraz szerelésnek köszönhetően biztosított, hogy a beépített anyagok könnyedén, akár 
többször is újrahasznosíthatóak legyenek.  

A beton új nyelvének megteremtése 

A Striatus egy olyan új világot nyit a beton számára, ami információvezérelt szerkezet-tervezést, 

gyártástudatos és ökológiailag felelős felhasználást tesz lehetővé. “A Striatus a 3D 

technológiának köszönhetően kiválóan szemlélteti, hogy a betonnal történő építkezés 

megvalósítható a “többet kevesebből” építkezési elv alapján. Ami egyúttal a körkörös, zöld és 
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digitális megoldásokat ötvezi. Ezáltal is egy mindenki számára élhetőbb világ megteremtve, 

mert a jövő velünk épül.” - nyilatkozik JENISCH Jan, a Holcim Csoport Vezérigazgatója az új 

projektről. 

A projekt az „Idő, Tér, Létezés” kiállítás számára készül, amelynek az Európai Kulturális 

Központ (ECC) ad otthont a 2021 évi Velencei Építészeti Biennálén. (A kiállításnak a velencei 

Giardini della Marinaressa ad otthont.) 

Tudjon meg többet itt: 

Projekt honlapja: https://striatusbridge.com 
Digitális hogyan készül videó: https://vimeo.com/551894206 

Letölthető háttéranyagok: Link a háttéranyagok letöltéséhez 
 

Projekt partnereink honlapjai: 

https://block.arch.ethz.ch/ 

https://www.zaha-hadid.com/ 

https://www.incremental3d.eu/ 

https://www.lafargeholcim.com/ 
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat, 
2020-as nettó értékesítési árbevétele közel 26 milliárd forint. A LAFARGE egy cementgyárat üzemeltet 
Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár az elérhető 

legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált. 
Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű 
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai tevékenységéért 2019-ben Business 

Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett 
intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a 
helyi közösség támogatása , amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program” 

pályázatával valósít meg. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 

 
HOLCIM CSOPORT 

A Holcim Csoport, mint a világ egyik vezető építőalapanyag-gyártója, új utakat nyit a mindenki számára elérhető 

zöldebb, intelligensebb és egészségesebb építkezés terén. A Holcim, a zero-kibocsátási céljával összefüggésben, 
olyan megoldásokat kínál globális szinten, amelyek lehetővé teszik a szénsemleges építkezés megvalósítását. 
Ilyen például az ECOPact, zöld beton is. A körkörös gazdasági modelljével a vállalat globális szinten vezető 

szereppel bír a hulladékok felhasználása terén. A hulladékok energia- illetve nyersanyag-erőforrásként szolgálnak 
a termékeihez, mint például a vezető zöld (körkörös) cementhez, a Sustenohoz. A vállalati stratégiában 
meghatározó szerepe van az innovációnak és a digitalizációnak. Ezzel összefüggésben a K&F tevékenységének 

több mint felét a zöld megoldások teszik ki. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával elkötelezett az életminőség 
javítása mellett több mint 70 országban, négy üzleti szegmensén keresztül: Cement, Transzportbeton, 
Adalékanyagok, Megoldások&Termékek  

További információk a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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