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175 m2

KENYERES ANTAL iparmûvész
szakértô csapata, az Anaconda Bt
készítette a lakás beépített bútorait:
a konyha, az elôszoba, a gardrób,
a folyosó bútorzata, valamint
a fürdôszoba és az íróasztal is
a kecskeméti cég munkája. Több
évtizedes szakmai tapasztalatuknak
és a széles körû pozitív vásárlói
visszajelzéseknek köszönhetôen
nemcsak Kecskeméten, hanem
az ország egész területén vállalják
egyedi bútorok tervezését,
készítését, szállítását, szerelését,
legyen szó a lakás bármely
helységérôl.
6000 Kecskemét, Szárcsa utca 18.
Telefon: +36 30 978 2499
www.butorkecskemet.hu
EZEN A KÉPEN

Reggelizôpult hozzá illô
magas székekkel kapott
helyet a fényben úszó
konyhában

Jöttünk, láttunk,
berendeztünk
JOBBRA FENT Összhang

A fiatal, akkoriban egygyermekes házaspár olyan otthonra vágyott, ahol elegáns,
jól használható és gyerekbarát közösségi terek (konyha, étkezô, nappali), két
gyerekszoba, hálószoba gardróbbal és szeparált kétszemélyes otthoni iroda van.
A két fürdôszoba és a vendégvécé helye, mérete adott volt.

a reggelizôpult vidám terítékei
és az étkezô elegáns bútorai,
lámpái között
JOBBRA LENT A konyhából
a közösségi terekre látunk

Lakberendezés és szöveg: Májlinger Szvetlana | Fotó: Berényi János
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Paraméterek,
praktikák
■ 175 m2-es délnyugati fekvésû
lakás Rózsadomb egyik
társasházában
■ A földszinti lakást 52 m2-es
terasz és gyönyörû kert övezi
(ebbôl 250 m2 saját használatú)
■ Modern, letisztult vonalú
igényes bútorok és textíliák,
különleges, idôtálló világítótestek
■ Az elôszoba, konyha,
gyerekszoba és fürdôszobák
bútorai egyedi tervek alapján
készültek

BALRA FENT Egy

darabka természet
a nappaliban
BALRA LENT Az olasz
szekrénysor felépítése
könnyed és elegáns,
ahogy a kavics
formájú lámpák is
JOBBRA FENT

Elegáns és kényelmes
a gyerekbarát kanapé.
A textíliák egy kis
keleti hangulatot
varázsolnak
a nappaliba

N

agy építészeti átalakításokat nem terveztünk –
kivéve a fûtéskorszerûsítést –, inkább a fürdôszobák újragondolása, megfelelô színek és berendezések kiválasztása volt a cél.
Akkoriban a 158 m2-es lakás magán viselte az ezredforduló
derekán épült társasházi lakások jellegzetes vonásait: a kicsi
fürdôszobák sokszínû, nem felismerhetô koncepció szerint
készült burkolattal, olcsó, laminált parketta és egy kaptafára
készült remegôtükrös tolóajtós szekrények, amelyek „Alice
Csodaországban” érzést keltettek. Az elsô megbeszélésen a
lebontásuk mellett döntöttünk.
A tágas konyhát az étkezôtôl parapetfal választotta el, kettéosztva a teret, így lebontásával és a régi konyha átalakításával,

bôvítésével ezt a hibát ki lehetett küszöbölni. Szülôi hálónak a
hátsó szoba látszott ideálisnak, amelyhez egy kicsi fürdôszoba
is tartozik. Mögötte volt egy 17 m2-s tároló, ami a lakáshoz
tartozott, bejárata a közösségi folyosóról nyílt. Az ajtó lefalazásával és a hálószobából egy nyílás kialakításával két munkahelyet és egy külön gardróbot lehetett kialakítani, ahova a hálószobán keresztül lehet bejutni, így nyugalmas munkalehetôséget teremtve a házaspár számára.
A nyílás kialakítása során olyan aljzatszigetelési problémák
merültek fel, amelyek szükségessé tették a lakás teljes újraszigetelését. Így a teljes burkolatcsere is szükségessé vált, illetve új konyha került szóba. Egységes, világos színû hidegburkolatot kapott a tágas elôszoba, a közlekedôk és a kony47
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BALRA FENT A TÚLOLDALON

Személyessé teszik a kisebb fiú
nagyobb testvérétôl örökölt
bútorát néhány közös
fényképük, kedves tapéta és
vidám kiegészítôk

EZEN A KÉPEN A folyosói falilámpasor fényét
visszatükrözik a beépített szekrény tükörbetétei

ha. A szobákba magas kopásállóságú laminált parketta mellett döntöttünk, gyerekbaráttá alakítva a burkolatokat.
Az elôszobába és a közlekedôbe tágas, a család egyedi igényei szerint megtervezett szekrények készültek. A sötét színû szekrényajtókat mályva színû betétek teszi trendivé,
amelyeket a hosszú folyosón tükörbetétek váltanak fel.
A konyha szintén egyedi tervek alapján készült. A lebontott parapetfal helyére olyan kétoldalú pult került, amelynek
az étkezô felôli oldalán zárt és nyitott polcai adnak helyet a
szakácskönyveknek, a tálaláshoz szükséges eszközöknek, a
játékoknak, illetve kialakítottunk egy reggelizôpultot magas
48
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székekkel. Az étkezôbe olasz teakfából készült, bôvíthetô
étkezôasztal és hozzáillô, könnyen tisztán tartható székek
kerültek. A világos, teraszbejárattal rendelkezô gyönyörû étkezôt ékesíti a Flos gyár már klasszikussá vált három függôlámpája. A képeket az utazásaik során szerezték be a tulajdonosok.
Igény volt, hogy a nappali berendezése kicsit a japán
kultúra jegyeit viselje, legyen sok könyvespolc, puff, valamint strapabíró, a vendégek számára esetenként kinyitható
kanapé kerüljön bele. Egy nagyon elegáns, furnéros, dió és
krémszínû, magas fényû kombinációra esett a választás. Az

A nagyobbik testvér
alvókuckója
FENT Vidám világítókép fénye
és a kedvenc maci ôrzi a kis
gazdi álmát
BALRA ÉS BALRA FENT

Pihenô- és játékzónára osztják
a hosszú gyerekszobát az
egyedi bútorok és a szônyeg.
A közös felhô-álmennyezet
vidám lámpákkal világít játék
közben, vagy a rejtett
világítással nyugodt álomba
ringat
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Magánvélemény
■ Kedvenc helyem a lakásban:
a hálószobai blokk, ami
az otthonunk legbensôségesebb
része
■ Amit másként csinálnék:
áttenném a fürdôszobai falakat,
hogy nagyobbak legyenek a terek,
és jó lenne egy nagyobb járható
gardrób, benne sok-sok
szekrénnyel
■ Legjobb ötlet: a vendégvécé;
a konyhaszekrény konyhapulttal;
a tárolóból dolgozószoba és
gardrób kialakítása
■ Kedvenc tárgyam: lámpák,
különösen a nappali és az
összekötô folyosó falilámpái

olasz bútor szó szerint lebeg a falon, helyet adva a médiaberendezéseknek, a könyveknek, illetve a teleszkópos, zárható szekrényeknek köszönhetôen mindennek, ami rejtve kell, hogy maradjon.
A minden igényt kielégítô kanapé és puff szürkés-barnás színét kis
színes pöttyök tarkítják.
Az üvegasztal látni engedi a szônyeget, amely mintájával emlékeztet
a japánkertekre. Ezt az érzést erôsítik az asztal fölötti különleges kôformájú függôlámpák, a leveles minta a sötétítôfüggönyökön és a Flairspringtôl vásárolt különleges kiegészítôk, szobrok.
A hálószoba sötétebb tónusai (lila, ezüst, drapp) meghitt menedéket varázsolnak. Az érdekes anyagok sokasága – bársony, taft, selyem, ezüst,
kristály – adja meg a helyiség hangulatát. A kényelmes ágy egyik oldalán
az éjjeliszekrénnyel egybeépített fésülködôasztal dísze az ezüstkeretes
tükör. A másik oldalon egy rakodópolccal „körbeölelt” fiók kapott helyet. A nagyméretû komód nemcsak rakodófelület, hanem a különleges –
szintén a Flairspirngtôl vásárolt – kiegészítôk, dísztárgyak, fényképek
helye is. A képek a falon állandóságot és harmóniát sugallnak.
A hálóból nyíló aprócska fürdôszobát azzal tettük tágasabbá, hogy
teljes szélességébe zuhanykabin került, amit üvegparaván választ el a
kézi készítésû mosdótól. Fekete-fehér-szürke tónusait a virágos minta
és kristálylámpa lágyítja.
A nagy családi fürdôszobában a vécé el van különítve parapetfallal. A
két csapos, dupla méretû mosdó lehetôvé teszi, hogy a két testvér
egyszerre tudja használni.

BALRA FENT Parapetfal különíti el a vécét a fürdôszoba többi részétôl,

a beépített szekrény pedig egységessé teszi a tördelt falat
BALRA LENT A nagy fürdôkád és a hosszú mosdókagyló dupla csappal

a közös vidám fürdések és fogmosások helyszíne
FENT Luxus érzést kelt a szülôi fürdôszoba kis mérete ellenére az óriási
zuhanykabinnal, elegáns csempével és egyedi készítésû mosdótállal
JOBBRA Lüktetô városra emlékeztetnek a vendégvécé színei és mintái
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A vendégvécé sötétszürke burkolata, a lámpa piros
vezetéke, és falon lévô fotó piros vonalainak kontrasztja különlegessé teszi a békés családi fészket.
Munkám során csak egy fiú gyerekszobáját terveztem,
a másikba csupán egy kellemes gyerekmintás tapétát választottunk. A kisfiú keskeny, hosszú szobájának arányán
többféle mintájú gyerektapéta segítségével javítottam. A
tapéta színeivel harmonizáló bútorok és az ágytakaró
egyedi tervek alapján készültek. A felhô formájú álmennyezet LED-világítást rejt és vidám gyereklámpákat
tart. A második fiú megérkezése után megkapta nagyobbik testvére régi bútorait és néhány nagyon szép kiegészítôt.

INFOPLUSZ:
Lakberendezés és mûvezetés:
Majlinger Szvetlána lakberendezô
A nappali és a hálószoba bútorai: Dialex.eu
Lakás kiegészítôk, díszek: Flairspring

BALRA FENT Néhány szép kiegészítô és kép bensôségessé
varázsolja a hálószobát
BALRA LENT A szülôk nyugalomszigete
EZEN A KÉPEN Fésülködôasztal és éjjeliszekrény
– az anyuka birodalma
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