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A kortárs és antik festményeket, porcelán és kerámia szobrokat 
értékesítő üzlet az átalakításig az utcafrontról nyíló helyiségben 
működött, ahol a nagy belmagasságot kihasználva belső galériával 
növelték meg a kiállítóteret. A felújítás részeként ezt a galériát elbon-
tottuk, így a földszint leegyszerűsödött, elegánsabb és tágasabb lett. 
Mindkét szinten a mai kor igényeinek megfelelően végeztük el a 
korszerűsítést, melynek egyaránt része a beléptető rendszer és a 
vagyonvédelem, valamint az erős és gyenge áramú rendszer, a 
modern világítás kiépítése.

A régi, téglából falazott pincék hasznosítása igen népszerű lett az 
elmúlt években – bár egy ehhez hasonló, csaknem másfél évszázados 
pincén sokféle nyomot hagy az idő vasfoga. A falazat és az aljzat 
tisztítása, felújítása, szigetelése rendkívüli körültekintést igényel. Az 
SCH-Galéria szép boltíves pinceegyüttese azonban megérdemelten 
kapott „új életet” és ehhez tartozó funkciókat. A földszintről 
vadonatúj vasbeton lépcsőn lehet lesétálni a nívós kiállítótérbe, ahol 
a műtárgyakat életre keltő világítás a korabeli építészet értékeit is 
kihangsúlyozza. Érdekes kontrasztot mutatnak a kortárs festmények 
az ódon falakkal. A pinceszinten egy kényelmes és hangulatos irodát 
is kialakítottunk. 
    

Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton álló házak többsége ma is őrzi XIX. századi arculatát. A 37. szám alatti épület – amely 
az SCH-Galériának ad otthont – például 1875-ben készült el, Wéber Antal, a magyar historizmus egyik meghatározó építészegyénisé-
gének tervei nyomán. Az eredeti funkciók idővel megváltoztak, a terek szűkösnek bizonyultak az új elképzelésekhez. Ezért a galéria 
tulajdonosai úgy döntöttek, hogy lefelé terjeszkednek: a használaton kívüli pincehelyiség felújításával bővítik a kiállítóteret. A nagy 
szakértelmet kívánó munkára a BAU-VIP Generál Kft. kapott megbízást.     

„Budapest több, mint száz éves lakóházai elsősorban a korukból eredően  
a legnagyobb környezeti hatásoknak voltak és vannak kitéve. A pincék 
gyakran annyira vizesek, vagy elhanyagoltak, hogy alkalmatlannak 
tűnnek bármilyen hasznosításra. Sokáig gondolkodtunk azon, hogy 
belevágjunk-e a felújításba, mert tartottunk az előre nem látható 
problémáktól, amelyek nem tervezhetően növelhetik a projekt költségét. 
Végül belevágtunk és nem bántuk meg! Hozzánk hasonlóan az általunk 
képviselt művészek és látogatóink, vásárlóink is úgy vélik, hogy az új 
„pincehelyiségünk” már a hangulata miatt is �gyelemre méltó kiállítási tér.

A BAU-VIP Generál Kft. szakértelmének, professzionális 
munkaszervezésének, illetve a minden részletre kiterjedően precíz 
munkavégzésnek köszönhetően a felújítás gyorsan és rendben lezajlott. 
Így a lehető legrövidebb időn belül újra zavartalanul folytathattuk 
működésünket. Megújult és megszépült galériánk ünnepélyes megny-
itóját 2015. novemberében rendeztük meg.” 
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