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Ennek a lakásnak a berendezése

nagyon izgalmas feladat volt: óriási

belmagasság mellett (4,15 m)

modern, alacsony bútorokat

szeretett volna a külföldi tulajdonos.

Bonyolította a helyzetet, hogy

a lakás egyik oldalát ferde fal

határolta, ami az amúgy is kicsi

helyiségek berendezését csak

tovább nehezítette.

150 m2

Nagypolgári
terek

- modern
bútorok

Szöveg és lakberendezés: Majlinger Szvetlana | Fotó: Berényi János

EZEN A KÉPEN Az étkezôbôl és a nappaliból egyaránt élvezhetôek

a modern impresszionista festômûvész, Marcus Krackowizer

alkotásai. A rakodóasztalba épített kôbetét összhangban van a falon

lévô homokkôvel. Az elôszoba radiátortakarója a nappali bútoraihoz

készült 

JOBBRA FENT Nem csupán meleget és otthonosságot sugároz

a felújított cserépkályha, hanem történelmet is mesél
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mikor segítségül hívtak, a felújítás már elkezdôdött:

részlegesen kibontották az 10 m2-es elôszoba és 39

m2-es nappali falát. A régi parkettától megszaba-

dított, lecsupaszított óriási térben egy kovácsoltvas csillár és

messze a sarokban megviselt cserépkályha árválkodott. A

„Mennek, vagy maradnak?” kérdésre a „felújítjuk” választ

adtam, mert úgy éreztem, modern bútor ide vagy oda – ezek

a darabok hozzátartoznak a lakás múltjához. 

Mindenképpen kezdeni kellett valamit a tér óriási mére-

tével. A nappali távoli fala olyan távolinak tûnt, hogy vizu-

álisan elôre szerettem volna hozni. Így született a homok-

kôvel borított falfülke ötlete. A kô mintázata emlékeztetett

a lépcsôházban látott textúrákra, így kapcsolatot lehetett te-

remteni a házzal. Továbbá az így megépített gipszkarton

elôfallal megoldottuk a szomszéd lakás felôli hangszigetelést

és az étkezô megvilágítását is, mivel a középen elhelyezkedô

egyetlen megmentett rozetta megadta a központi világítás

helyét. A felújított kályhát kicsit elôrehoztuk, és mögötte

kialakítottuk a tûzifatárolót.

A tulajdonos meglévô ülôgarnitúráját és modern ková-

csoltvas-üveg étkezôgarnitúráját modern bútorokkal egészí-

tettem ki. Az elemes, egyedi tervezésû, olasz nappali bútor

érdekessége a hosszú fiókok alatt elhelyezkedô két görgôs

puff, amelyek szerves részei a bútornak, ha be vannak tolva

a helyére, kihúzva pedig plusz ülôhelyeknek vagy a laminált

betétnek köszönthetôen asztalkáknak is használhatóak, így

A

*Paraméterek,
praktikák
■ 150 m2-es lakást egy Andrássy úti

mûemléképületben teljesen felújították,

és modern funkciókat kapott 

■ Jó választás a minden helyiségben más-

más szalagparketta: strapabíró

laminált dió az elôszobában és

nappaliban, gyönyörû, fózolt,

csokibarna fa a hálószobában,

vidám, laminált bambusz a

gyerek- és vendégszobában

■ A könnyed nappali bútorok elegendô

helyet biztosítanak a tulajdonosoknak

■ A lakásban használt különbözô falszíneket

összekötik a bútorok színei, így teremtve

egységet a helyiségek között

BALRA Remekül

megfér egymással

a régi

kovácsoltvas

csillár és az új

kerámia asztali

lámpa, valamint

a modern és

klasszikus mintájú

textíliák.

A homokkôvel

borított fülke

rakodófelületet is

nyújt az

étkezôasztal mellett

EZEN A KÉPEN

Otthonossá teszi

a teret a szépen

terített asztal

látványa
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rugalmasságot és átalakíthatóságot kölcsönöznek a nappali

térnek. 

Fontos szerepe van a helyi megvilágításoknak. A szobor-

szerû asztali lámpa a két kanapé között olvasósarkot hozott

létre, az alacsony bútorsor fölötti négy lámpa pedig felöltöz-

teti a keskeny és magas falat, és megvilágítja a gyönyörû

festményt. A régi és az új tárgyak, bútorok összekötôi a tex-

tíliák lettek. A klasszikus motívumú dekorfüggönyök színé-

vel harmonizál a homokkô és a díszpárnák. A klasszikus min-

tázatú, de üde szônyeg mozgalmasságot, színt visz a térbe.

Az átépítésekkel sikerült zuhanyozós vendégmosdót és két

fürdôszobát is kialakítani. A fürdôszobából a konyhába kike-

rülô mosógép lehetôvé tette, hogy a nagy fürdôben elférjen

egy kényelmes kád paravánnal, vécékagyló, bidé és a mosdó.

Az egyedi tervek alapján gyártott minimál stílusú bútorok és

a burkolatok egyaránt visszafogottságot és keleties hangula-

tot sugallnak. Érdekesség: a mosdótartó polc alatt lévô

szennyestároló, amely fékezhetô görgôinek köszönthetôen

rakodóasztalnak és ülôkének is használható. A konyhában

szintén átalakításokkal nyílt lehetôség modern, L alakú

FENT A lamináltbetétes, mobil, textilbôr puffok szükség esetén „leparkolhatnak” a nappali bútor hosszú fiókja alatt. Tévézés közben szemmel

tartható a gyerekszoba

JOBBRA Kiváló együttmûködés eredménye a lakberendezô, a festô és a függönykészítô között a vidám színekkel megkomponált gyerekszoba.

A lakberendezési tervek alapján készített piramis formájú építôjáték-bútor pedig a kárpitosmester ügyességét dicséri
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konyhabútor beépítésére. Itt is jelen van az eklektika: a fel-

újított kényelmes art deco étkezôgarnitúra kellemesé teszi a

családi étkezéseket. A tulajdonos kívánságára a konyhában a

vidám vöröses és zöld színek dominálnak.  

A legnagyobb kihívást a hálószoba kialakítása jelentette. A

tulajdonos kérése az volt, hogy a japán stílusú, alacsony bú-

torokkal berendezett hálószoba rendelkezzen egy meghitt

fürdôszobával is. Ez a tér három részre oszlik: fürdôszoba,

hálószoba és a bejárati ajtónál öltözô-gardrób rész, ahol az

egyik oldalra nagy, tolóajtós szekrény került, szemben meg

egy pad komóddal és tükörrel. A tér tagolását az álmennye-

zet vizuálisan is erôsíti. A fürdôszobában és a gardrób fölé

FENT A játékkuckót felszállópálya

fényei világítják meg. A kaland

folytatódik a családi fényképeken

JOBBRA FENT Az én ágyam – az

én váram
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alacsonyabb, beépített spotvilágítás, az ágy fölé viszont rej-

tett hangulatvilágítás készült, ezekkel a megoldásokkal to-

vább sikerült csökkenteni a belmagasságot.

A fürdôrészben egy régi, falba süllyesztett szekrény helyén

kialakult fülke adott lehetôséget arra, hogy a falára nagy-

méretû tükröt tervezzek, elôtte mosdótartó szekrénnyel,

amelyen két egyedi mosdótál foglal helyet. Különlegessé-

gük, hogy kézi gyártásúak, így a formájuk nem tökéletesen

egyforma. A fürdô nincs teljesen elzárva, csak egy üvegtégla

betéttel megtört, L alakú pengefal választja el az ágytól és a

bejárattól. Ennek „ölelésébe” került a kétszemélyes beépí-

tett kád. Az itt elhelyezett vízcseppekre emlékeztetô csillár

BALRA FENT A „bambusztapéta

szintjének” köszönthetôen egyáltalán nem

törpülnek el az alacsony hálószobabútorok

a nagy belmagasságú lakásban.

A természet köszön vissza a textilek

színeiben is

BALRA LENT Keleties hatást keltenek az

alacsony padszerû lábazatokra elhelyezett

komódok, éjjeliszekrények, párnák

A lakás bútorait szállította és szerelte a Dialex Bt., a lakossági

és irodabútorok forgalmazója. Tevékenységi kör: csomagolás,

szállítás, költöztetés, bútorszerelés. Segítenek összehangolni

a különbözô kivitelezési munkákat a tervezéstôl a beköltözésig.

További információ: tel.: 20/934-8066, web: www.dialex.eu

EZEN A KÉPEN Az ágytextíliák

visszafogottságát oldja a madarakkal,

növényekkel díszített párna
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*Magánvélemény
■ Kedvenc helyem a lakásban:

gyerekszoba  

■ Amit másként csinálnék:

minden nagyon tetszik, talán

klasszikusabb vonalú konyhabútort

választanék

■ Legjobb ötlet: homokkôvel

borított fülke az étkezôben

■ Kedvenc tárgyam: a piramis:

kiváló játék, de elemeire bontva

praktikus ülô- és

fekvôalkalmatosság is

kitölti a nagy belmagasságot, és impozáns látványt nyújt a

fürdôbôl és a hálórészbôl egyaránt. A pengefal bútorazonos

színû faléccel lett lezárva, amely folyatódik a hálórészen is.

Az alá bambusztapéta került, ami melegséget sugároz, és jó

hátteret ad az alacsony ágynak és az éjjeliszekrényeknek. A

tér nem túl nagy, ennek ellenére négyféle burkolatot hasz-

náltam: színazonos, de különbözô mintájú, magasfényû

rettifikált lapokat a falon és kádpadkán, mozaikot a fülkében

és hozzáillô járólapot. 

A hálószoba tervezésénél a kulcsszavak a kényelem és a

pihenés volt. Színvilága nyugodt, berendezése egyszerûsé-

gével, letisztult formavilágával járul hozzá a kellemes lát-

JOBBRA LENT A majdnem puritán,

színekben és anyagokban visszafogott

fürdôszobában a fürdôkád fölött

megjelenô óarany japánjuhar

mintázatú csempedekor

visszatükrözôdik a szemben lévô

tükörben, amelynek beépített világítása

megkönnyíti a szépítkezést

Egyedi gyártású mosdókagylók, tükör elôtt lebegô polc, kétszemélyes kád fölött felszálló

mennyezeti lámpabuborékok – luxusérzés a relaxálóknak. A krómozott csaptelepek

visszatükrözik az üvegmozaikot 

Elegendô rakodóhelyet adnak

a padkában kialakított tárolók és

a méretre gyártott fürdôszobabútor.

A magasfényû burkolatok és a tükör-

mozaik kombináció megnagyítja

a teret
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vány eléréséhez. A gyerekszoba harminckettô négyzetmé-

terén eltörpültek a már meglévô kicsi bútorok. A négyéves

kisfiúnak a tervek szerint vidám, olasz bútorokat választot-

tam, de egyelôre megmaradtak a már meglévô elemek is.

Amikor megkérdeztem, mit szeret a fiú, azt a választ kap-

tam, hogy a repülôket és a piramisokat. Így került a játszó-

része fölé egy felszállópálya mûfûvel, LED jelzôfényekkel és

igazi makett repülôvel, amibe késôbb csak egy motort kell

beszerelni, és már repül is. Terveztem egy piramist, ami bú-

tordarab és játék egyben. Tizenhárom különbözô kárpito-

zott elembôl áll össze, amely építôjátéknak, ülô- és fekvô-

helynek is használható. 

Hogy az ágy kuckósabb legyen, fölé áthidaló került, rajta

a gyermek nevével, ami egységbe fogja a hálórészt. Egy

vicces falilámpa meghittebbé teszi az esti meséket. A gye-

rekszobában élénk, vidám színekkel tagoltam a belmagas-

ságot: a falon lévô négy szín közül három visszaköszön a

dekorfüggönyökön, megjelenik a szônyegeken és az ágyne-

mûn. A falait családi fényképekkel díszítettem, hogy a kicsi

sose érezze magát egyedül.

BALRA A konyha erôteljes színeit jól kiegészítik

a fehér, klasszikus terítékek és az elegáns római

roló 

EZEN A KÉPEN Abszolút összhangban van

a felújított art deco étkezôgarnitúra és a modern,

juhar-magasfényû meggypiros konyhabútor
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