AHÁNY HÁZ

Fest Krisztina lakberendezőnek
a maga és három lánya számára
kellett gyorsan és takarékosan élhető
otthont teremtenie. Ügyes térszervezéssel és ötletes dekorációkkal igazi
női lakot varázsolt 85 négyzetméteren.

AHÁNY HÁZ

Bútorok egyénisége
Kis pénz, nagy ötletek
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„OLYAN OTTHONT KERESTEM, ahol mindnyájunknak külön szobája van, ugyanakkor közös vacsorákhoz,
tévénézésekhez megteremthető a nagy élettér” – meséli Kriszta, a kétszintes budapesti lakás tulajdonosa.
– Ezért az alsó szintre terveztem az egybenyitott nappali-étkező-konyha hármasát, amit csupán jelképes térelválasztó elemekkel tagoltam.” A konyhát az étkezőtől
egy kiugró gipszkarton oszlop választja el, aminek egyik
oldalán polcokat alakítottak ki, másik oldalán pedig a
konyhapult fut. Innen nyílik a teraszajtó is, így egyszerű
a finomságokkal megpakolt tálcákkal kijutni. A lányok
ugyanis tavasztól őszig kint étkeznek. Ugyancsak a
földszinti terek összefüggését jelzi, hogy a tulajdonos
egységesen fehérre festette a falakat, az Europarkettől
származó antik fenyő laminált padlót pedig burkolatváltó elemek nélkül fektette le. Az egységes hatás kedvéért
Kriszta sehova nem fektetett szőnyeget, bár hozzáteszi,
ennek praktikus oka is van: a család kedvenc kutyusa
mellett így könnyebb a takarítás.
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„HATÁROZOTTAN TUDTAM, MIT SZERETNÉK. Minél kevesebb pénzből minél harmonikusabb, élhetőbb otthont” – mondja a háziasszony. Így szinte minden bútort az
Ikeában vásárolt meg, viszont ötletes környezettel egyedivé varázsolta őket. Sajátos
hangulatelem a nappali kanapéja mögött húzódó aszimmetrikus „kereszt”, amelyet
gipszkartonból építettek. „Nem vagyok híve a hagyományos állólámpáknak, ezért a vízszintes részbe spotlámpákat rejtettem, amelyek alatt remekül lehet olvasgatni a kanapén – mutatja Kriszta. – Mivel nem akartam túl sokat költeni, a Hephaistos tapétáiból
csupán egy-egy tekercset vásároltam. Ezért találtam ki az 5 cm-es gipszkarton kiugrót
is, hiszen így sokkal jobban érvényesül a tapétacsík, mintha csak simán a falra ragasztottam volna fel” – magyarázza.
AZ IKEA KONYHA KIALAKÍTÁSÁNÁL sem szeretett volna Kriszta
tucatmegoldásokat. A szokványos egybesorolt felső szekrények helyett csupán egyetlen zárt szekrényt tervezett. Az alatta húzódó polcokon sorakoznak a napi szinten
használt fűszerei, bögréi, ami praktikus és dekoratív megoldás. Rendhagyó módon
a konyhelemekbe építették be a mosógépet is. „Mivel a fürdő kicsi, nem nagyon fért
volna el. Ráadásul többnyire a közeli teraszon teregetek, úgyhogy így cipekednem sem
kell a tiszta ruhákkal” – meséli. A konyhapult munkafelületét tovább növelték a konyhát lezáró reggeliző pulttal, amit a munkapultból vágatott, és két fémlábra ültetett.
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MAJDNEM FA

Az olcsó, lapra szerelt bútorokon spóroltam,

az egyedi dekorációval
viszont nem fukarkodtam.

A laminált parketta
ugyanazt a melegséget
sugározza, mint tömörfa társai. Ezen kívül
rengeteg jó tulajdonsága is van:
• Jóval olcsóbb, mint
a fapadló, ráadásul
rengeteg színben kapható.
• A jó minőségű laminált padló kopásállósága nagy, így hosszú
évekig megőrzi
szépségét.
• Lefektetése a Clickrendszernek köszönhetően egyszerű,
nem igényel ragasztást, mi magunk is
elvégezhetjük.
• Könnyen tisztán tartható, nedves ruhával
is felmosható.
• Padlófűtés esetén is
bátran használhatjuk.

ALAPTERÜLET: ??? m2

AZ EMELETEN, A GYEREKEK szobája mellett
kapott helyet a fürdő. Itt is fő szempont volt az
egyediséggel párosuló takarékosság. Ezért a Ravakkád fölé ytongból keskeny polcot építettek a tusfürdőnek és piperedolgoknak. Az apró, de mindent
elrejtő mosdószekrényt pedig Kriszta a Mode Art
New Design Kft. asztalosaival készíttette. Ehhez
egyenes vonalú fehér Alföldi szanitereket választott. „Hogy a fali csempébe vágott egyszerű tükörlapot mutatósabbá tegyem, dekorcsíkkal
vettem körbe. Így díszesebbnek, elegánsabbnak
hat” – mutatja.
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A LEGNAGYOBB LÁNY VIDÁM, ugyanakkor felnőttesebb enteriőrre vágyott,
ezért választotta szobájába az élénkzöld színt. Az Ikea-bútorokhoz itt is a
Hephaistostól választották a tapétát. Mivel nem akarták, hogy a teret agyonnyomja
a markáns virágminta, csupán egy falfelületet borítottak vele. Ezzel a gazdaságos
megoldással még az ágyat is sikerült kiemelni. „Bár a villanyszerelők próbáltak
rábeszélni, mégsem terveztem sehova központi világítást. Inkább helyi fények,
így például a lelógó rizslámpa mellett döntöttem” – mutatja Kriszta. A kisebb lány,
Anna viszont igazi lányszobát kért, ezért lett a kuckója romantikus rózsaszín. Itt
tökéletes helye van még a fehérre mázolt, régi Singer-varrógépállványnak is, amelyre bútorlapot helyeztek íróasztal gyanánt. Díszítőelemként képek helyett tapéta
került a falra, takarékossági okokból szintén csak egy csíkban. Ezzel is bebizonyítva, hogy még a legegyszerűbb Ikea-bútoroknak is sok arca lehet.
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ERRŐL JUT ESZÜNKBE

PÓRÁZ AKASZTÓ
495 Ft/db, Ikea

ERRŐL JUT ESZÜNKBE

????
1990 Ft,
Repülő Tehén
????
4140 Ft/ db,
Dog Loves Shop

KUTYATÁR
TÁR
Mindig az kell neki, ami a

????
26 100 Ft, Dog
Loves Shop

tied? Az ágyad, a tányérod
a fürdőkacsád? Ahelyett,
hogy összevesznél a kutyáddal ezen, szerezz be néhány
állati kiegészítőt, melyek
között egyenrangú családtagnak érzi majd magát!
RÉSZLETES ÜZLETLISTA A ???. OLDALON.

CSÚSZÁSGÁTLÓ
EDÉNYALÁTÉT
1290 Ft/ db, Ikea

MOSHATÓ
KUTYAÁGY
1990 Ft, Ikea

Igen

• A bútorokat rendezd szellősen, hogy a kutyus kényelmesen tudjon
közlekedni! A lekerekített sarkok nem fogják megsérteni sem.
* Válasz olyan kárpitot, amelyről könnyen letakarítható az állat szőre! Szerezz be egy állatszőr-specialista turbókefét a porszívóhoz.
* Ha a legyek nem hagyják békén a kutyát, tegyél a kosarába vagy a
kutyaházba néhány fenyőtűt, az elűzi őket!
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Nem

????
16 500 Ft, Palmetta
Design Galéria

• Ne fektesd a kutyát huzatos és forgalmas helyre! Egy csendes sarokban, kemény párnák között sokkal jobban fogja magát érezni.
* Ne hagyd a féltett cipőket, táskákat elérhető helyen! Tárold őket
egy zárható cipősszekrényben vagy gardróbban!
* Ne tegyél műanyag lámpákat a kertbe, mert a kutya szétrághatja!
Ha tönkremegy a szigetelés, rövidzárlat következhet be.
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