inspiráló otthonok
Budapesten
A kétszárnyas teraszajtón szinte a nappali folytatására,
a lombkoronákra épült hatalmas teraszra érünk.
A korábbi zeg-zugos lakásban szerepet cserélt néhány
helyiség: a jelenlegi hálószobában működött a konyha,
amely pedig ma a régi tároló helyén nyert elhelyezést,
részeként a nagy térnek, mégis kicsit szeparálva.

Lombkoronák felett

a Stefánián

Első pillanattól izgalmas munkának ígérkezett a Stefánia palota csodálatos lomkoronájára néző, legfelső emeleti lakás tervezése.
Eredeti állapotában sok kis helyiségből állt,
apró darabokra szabdalva a teret, de ma
már falak nélkül sokkal élhetőbb, impozánsabb képet mutat.
szöveg Fest Krisztina
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fotó Fenyvesi Zoltán

27

inspiráló otthonok
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inspiráló otthonok
Budapesten

Por reped exerferi
tectatquis alictate
A kényelmes nappali/étmilicta sperovid min
kezőből nyíló ajtó régen
nis minctur apis rea fürdőszobába vezetett,
ped ullatem poreniama gardrobként funkcitius ea non consequi
onál, oldalában pedig
tes aliquunt. Gia coa nappali felől egy dolrum fuga. Olestiur?
gozósarkot rejt.
Diti bla quid que rem
que invelles quiae
pore nobitatendae
laccusamus.

A magasfényű fehér
konyha és a fa munkalap
együttesét a fekete táblakrétás fal és a feketefehér mintás cementlap
kompozíciója teszi egy
egységgé. Természetesen
a sárga szín a konyhában
is helyet kapott, hacsak
a római roló részeként is,
de melegséget árasztva.

A

közel 50 négyzetméteres lakás lakberendezői tervezéséhez abszolút szabad kezet kaptam a velem egykorú
megrendelőktől, egy sok gyermekes házaspártól, akikkel már az átépítés kezdetekor baráti kapcsolatba kerültünk. Egyetlen konkrét kérésük az volt, hogy bár a lakást a közeljövőben főleg
külföldiek részére adják ki, a tervek tegyék lehetővé, hogy később
valamelyik gyermekük számára is jól használható legyen. Tervezési
koncepcióm az volt, hogy a lakásba lépve a lehető legkellemesebb
térérzetet keltsem, természetes úgy, hogy a lakás egyben kényelmes,
funkcionális, minden igényt kielégítő és magával ragadó legyen. Így
született meg az az elképzelés, hogy az eredeti állapotában apró
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darabokra szabdalt sok kis helységet (spejz, konyha, fürdőszoba,
nappali és egy szoba, vécé, valamint a teraszról egy tároló) nagyvonalúvá tegyem. A korábbi vécét és kamrát egybenyitottam, a teraszról hozzáférhető tárolót a lakáshoz csapva, abból elcsípve lett
egy tágas zuhanyzós vécé és egy működő konyha, ami egy kicsit
leválasztott, de mégis része a nappalinak. A nappalit étkezés, olvasás, munkahely és pihenés, tévézés és tárolás zónákra osztottam,
amely a lakásba lépőnek egy egységként tárul a szeme elé.
A felújítás szinte minden szakipart érintett, így a kivitelezés közel
négy hónapot vett igénybe gyakorlott, kiváló csapatom számára is.
A munkák a felesleges falak bontásával és a nyílászárók cseréjével »

»

kezdődtek, majd az egységes padlószint kialakítása következett.
A berendezéshez tervezett villanyszerelési és gépészeti kiállások
kialakításával haladtunk tovább, míg a háttérben ez idő alatt már
folyt a lakásba tervezett fürdőszoba-termékek, lámpatestek, burkolatok, belső ajtók és egyéb kiegészítők megrendelése.
A lakás funkcionális, valamint hangulati és színvilág-tervezésénél
fő szempont volt, hogy az minden korosztály számára egyformán
élhető és megnyerő legyen, és tartogasson valami olyan pluszt,
amiért az emberek mindenképpen ezt választják. Ez az elképzelés
szülte a fehér, szürke, fekete, sötétbarna és sárga színek hangulatát,
és ez alapján válogattam a lakásba kerülő bútorokat és kiegészítőket

is, valamint került felújításra a terasz is. S akkor már csak egy- két
domináns dolgot kellett megálmodni a térbe, amibe megakadhat
a szem: ez alapján választottam a New York-i házrészletet ábrázoló
fekete-fehér posztert az étkezőbe, így került a virágmintás tapéta
a hálószoba falára, a sárga fotel az olvasósarokba, a nagy mintás
szőnyeg a kanapé elé, vagy a nagy kerek lámpatestek és az inspiráló
sárga falfestés a nappali néhány falára.
Úgy gondolom, a végeredmény egy tágas, különleges hangulatú
lakás lett, amelyet megrendelőim nagy elégedettséggel és örömmel
fogadtak. S ami talán a legfontosabb, hogy elkészülte óta keresett
és telt házas foglalású. Mit is kívánhatnék ennél többet? 
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holmi?
Segítünk megtalálni!

inspiráló otthonok
Budapesten

Bárki számára elérhető dizájndarabokból állt össze ez az enteriőr.
A fekete-fehér és sárga kombinálása friss hangulatot teremt, amit a
szürke kanapé még jobban kiemel.
Belefér még egy kis csillogás is,
hogy tökéletes legyen az összhatás.

1

1. Kell egy kis csillogás! Kitűnően feldobja a minimál hangulatot
egy ilyen rezes csillogású fekete lámpabúra. Bátran válasszuk letisztult
enteriőrökbe. Ø59 cm www.ikea.com 11 900Ft 2. New York anno.
New York örök és megunhatatlan téma. Felfrissíti a fehér falakat, és remek háttér is. 405x265 cm www.tapetacentrum.hu www.tapetauzlet.org
85 500 Ft 3. Klasszikus megjelenés. Fekete-fehér enteriőrökbe
tökéletes kiegészítő a méretes falióra, klasszikus számlapjával mindig
időben vagyunk! Ø80 cm www.butlers.hu 9900 Ft 4. A szürke óriás.
Impozáns méretével, megjelenésével a nappali főszereplője ez a kényelmes, könnyen tisztítható darab. 318x163x83 cm www.ikea.com 259 800 Ft
5. Retro citrom újragondolva. Ez nem egy közönséges sárga
fotel, hanem újragondolt retro formatervezésű, kivételesen kényelmes
dizájn darab. Minimál hangulatú lakásokba kötelező, felfrissíti az enteriőrt ! 93x79x99 cm www.kare-design.com 217 900 Ft 6. Geometria
a köbön. Dinamikus vonalvezetésével vibrálóvá varázsolja a letisztult
enteriőröket. De ha csak újításra vágyunk, akkor is tökéletes választás!
200x200 cm www.ikea.com 19 900 Ft 7. Napsugár párna. Alapdarab stílustól függetlenül. Bármely évszakban, bármely enteriőrben
aduász egy sárga párna, fekete-fehér nappalikban pedig tökéletes
színfolt. 50x50 cm www.hm.com 2480 Ft

A hálószoba színvilága a harsány
sárgáról egy kicsit nyugalmasabb
narancssárgára vált, a szürke megtartásával. Ez a két szín köszön
vissza a tapéta mintájában is.

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
Fest Krisztina
www.designdock.hu
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Az elegáns, finom, könnyed hangulatú fürdőszoba kialakításhoz az új
csempecsalád színvilágában is,
finomságában is időtálló, megunhatatlan és egyedi képet mutat.

nívósarok
Lakberendezés, styling Fest Krisztina Designdock Kft.
1172 Budapest, Abaliget utca 106. Tel.: 70/274 3188
www.designdock.hu
Maserlo textil lámpa EGLO LUX Kft. 2120 Dunakeszi,
Fő út 143/A Tel.: 27/341 353 www.eglo.com/hungary
Hidegburkolatok, szaniterek, csaptelepek
Bau-Styl Kft. Fürdőszobaszalon Tel.: 70/379 9873
www.bau-styl.hu/furdoszobaszalon
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