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otthon

A lakásban szándékosan nincs 
függöny, az intimitást és árnyé-
kolást szükség esetén redő-
nyök oldják meg, cserébe csak 
úgy árad be a fény. Az ablak-
párkányokon és a szépen meg-
komponált térkép körül a világ 
különböző tájain megélt közös 
pillanatok fotói kaptak helyet. 

inspiráló otthonok
Budapesten

Fanni és Álmos egyöntetű döntése volt, hogy első kö-
zös otthonuk csakis a belvárosban lehet, így találtak rá 
hosszú-hosszú keresés után az újlipótvárosi ingatlanra, 
amelynek alapértéke a nagy belmagasság, a jó térelosz-
tás és sok fény volt. Fest Kriszta lakberendező munkája.
szöveg fest krisztina

 
fotó jurassza zsófia

Belvárosban
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200 Aris numquid mi, vo-
lenis ipsaeria comniendes 
apel ilisto berem iur? Ur? 
Quiae volupta tatiam esti 
sequis eum voluptiur? Ugia 
dusant qui to bea debis 
etum delia volupta teciber-
ro eost, eius. etumd

A
 
harmincas évei elején járó f iatal pár a lakás teljes 
lakberendezői tervezésével és a komplett kivitelezési 
munkák lebonyolításával bízott meg engem és csapato-

mat, átgondolt, takarékos költségvetéssel. A lakásba lépve az étkező/
konyhába érkezünk, ahol eredendően a megérkezéshez kapcsolódó 
előszobai tárolófunkció hiányzott. Ezt úgy oldottam meg, hogy a 
konyha és a bejárati ajtó közé húztam egy L alakú falat, amelybe 
besüllyesztettem egy mennyezetig érő tükrös gardróbszekrényt az 
éppen használatos kabátoknak és cipőknek, ami azonban még-
sem zárja be zavaróan a teret. A költségtakarékos tervezés okán 
teljesen egyszerű fehér konyhát terveztem tölgy oldaltakarásokkal 
és lábazati elemekkel, bőr fogantyúval játékossá téve, ami remekül 
illik a megrendelőim által választott különleges zöld hexa formájú 
csempékhez. A forma visszaköszön a helyiség padlóján, valamint 

a fürdőszobában is. A fa, fehér, tölgy világot a csempéhez simuló 
zöld falszín és a bambusz lámpák együttes megjelenése teszi teljessé. 
A lakásban a komplett ablakcserén kívül megszüntettük a korábban 
a fürdőszobában csúfoskodó gáz cirkót, helyette a korszerű NOBO 
norvég elektromos fűtő paneleket terveztem be. Igyekezve a lakás 
régi értékeinek megtartására, az eredetileg is parkettás helyiségek-
ben a parkettát meghagytuk, amely felcsiszolás és lakkozás után 
meseszép lett, akárcsak a régi beltéri ajtók, amelyek a restaurálásuk 
után régi pompájukban tündökölnek. A nappali hatalmas ablakain 
beáradó napsütés csodálatos hangulatot teremt a szobában, a hin-
taszékben való megpihenés, olvasgatás kedvence mindenkinek. Az 
átépítés során becsben tartott régi értékek, a fiatal pár tervezésbe 
szőtt ötletei, megvalósult álmai tették olyanná ezt a lakást, ahová 
alig várják, hogy hazaérkezzenek. 

A lakásban kialakított home office-t  
a nappali belső oldalára tervezte 

 a lakberendező, hogy a nyitott polcos elemmel 
és sok-sok növénnyel még jobban
elszeparálja a családias résztől.

Kedves tárgyak és 
könyvek mellett az 
üveges szekrény-
ben kapott helyet a 
tulajdonos whisky- 
gyűjteménye, amely 
esténként megvi-
lágítva kellemes 
színfoltot képez 
a nappaliban.
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A nagy belmagasságú lakásokban 
különösen fontos, hogy ne vesz-
szen el a fény, ezért célszerű sok 
különböző világítást használni, 
amely funkcionalitásán túl sokkal 
hangulatosabbá teszi a tereket.

Az étkezőt-nappalit, valamint a  
hálószobát összekötő hosszú közle-
kedőfolyosóra tükörajtós gardróbok 
kerültek, amelyek a halszálkás par-

kettával, nagy fehér ajtókkal tágassá, 
elegánssá teszik a lakásnak ezt 

az amúgy unalmas részét is. 
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     A több mint 
harmincéves parketta
  a felcsiszolás
     és lakkozás után     
új életet kezdett, 
   mostani lakóinak 
legnagyobb örömére!
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A szinte puritán hálószoba egyetlen 
dekorációja a nagy, zöld levélmintás 
tapéta, amely éppen elég is ebben 
a hófehér környezetben.

A nem túl nagy fürdőszobát a játékosan kirakott mintás hexalapok  
fiatalossá varázsolják, a kád fölötti elegáns falfülke az esztétika  

mellett a tárolás kiegészítésére szolgál. Szerencsére a mosó/szárító-
gép elfért a korábban kamrának használt helyiségben.
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A fehér mindig jó választás, megunhatatlan, ezért bátran 
   használjuk a hálószobában is. Tisztaságot, letisztultságot, 

egyszerűségében szépet kínál, kinyitja a tereket, nyugalmat áraszt. 
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A különleges gyerekszobafal- 
dizájn a megrendelő, Fanni tervei 
alapján készült, a kivitelezésre a 
lakberendezővel közösen, a kisfiú 
érkezése előtt került sor. 

nívósarok
lakberendezés, styling Fest Krisztina Designdock Kft. 1172 Budapest, 
Abaliget utca 106. Tel.: 70/274 3188 www.designdock.hu
elektromos fűtés – nobo fűtőpanelek Mani Magyar-Norvég Kft. 
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81. Tel.: 1/363 3058 www.nobo.hu
Hálószobai tapéta Tapéta Trend Bt. 1173 Budapest, Pesti út 318. 
Tel.: 70/600 0591, 20/535 6911 www.tapetatrend.hu
zöld falfesték – Héra prémium s4010-G10Y PPG Trilak Kft.  
1238 Budapest, Grassalkovich út 4. Tel.: 1/421 6100 www.ppgtrilak.hufest krisztina lakberendező

Designdock – a megfelelő hely elindulni 
akár egy hasonló, akár egy teljesen új felé, 
életre keltve egy ötletet, megvalósítva egy 
álmot. A munkáimból fakadó büszkeség 
sarkall a továbbfejlődésre, hogy mindig 
a legjobbat nyújtsam megrendelőimnek.
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