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Legyen sok fény, sok fehér és sok fa, no meg egy
kevés aranyszín, amitől minden finommá válik. Ezek 
Fest Kriszta lakberendező vadonatúj otthonának alko-
tóelemei, amelybe hazaérve a legjobban érzi magát. 
szövEg fest krisztina

 
Fotó jurassza zsófia

szerelem
hófehér 
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A padlón mindenütt halszálkában rakott 
laminált lap fut végig, a falakon pedig fehér 

falkazetta, amelyek eleganciájukkal a legmegha-
tározóbb dekorációs elemek a házban.
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A 
kik ismernek, tudják, ha megigéz egy épület vagy 
kert egy szeglete, máris tervezésbe fogok, és szak-
mai kihívásnak tekintem, hogy a magányos ház 

és a kert mielőbb teljes egységet alkothasson. Új otthonom, a 
‚60-as évekbeli „Kádár–kockával” sem történt ez másként. Leg-
főbb tervezési szempontom egy könnyed, tiszta világ megte-
remtése volt, a létező legnagyobb nappali élettér kialakításával. 
Csupán a ház főfalait meghagyva teljesen kedvemre, ízlésemre 
és szokásaimra szabtam a közel 95 négyzetméter alapterületet, 
amelyben a nappali-étkező-konyhán kívül két hálószoba, egy 
fürdő, valamint a hajdani üvegverandán felépült mosókonyha 
és egy a konyhából megközelíthető kamra is helyet kapott. A 
nappaliban épített kandallót pontosan a bejárattal szembeni 
falra terveztem, a halszálka mintás laminált lap szinte irányt 
mutat, beviszi a tekintetet. A konyha tervezésénél szó sem le-

hetett arról, hogy csempét lássak a falon, ezért egyedi ablakot 
gyártattam a munkalap és felsőszekrények közti részre. Mivel 
rendszeresen főzök, elengedhetetlen volt a sok tárolás. A lámpa-
testek kiválasztásakor az üveggömbökre esett a választásom ke-
vés, finom arany vázzal dekoratívan, de nem tolakodóan vannak 
jelen. Talán a fürdőszobám tervezése tartott a legtovább, hiszen 
kevés négyzetméteren akartam megoldani minden funkciót.

Végül fontosnak tartom elmondani, hogy a tervezés, teljes 
bontás és beköltözés között mindössze 4 hónap telt el. Lelkiis-
meretes kivitelező csapattal és állandó háttérmunkával, anyag, 
bútor és kiegészítők leválogatásával megállás nélkül dolgoztunk 
azon, hogy tartani tudjuk a tervezett határidőt. Ritkán szoktam 
azt mondani, hogy elégedett vagyok, mert mindig lehet jobbat, 
de ez a ház maximálisan a terveim szerint, minden álmomat 
beleszőve valósult meg. 

A lakás minden  
tárolóbútora beépí-
tett, ahogy a légies 
üveg könyvszekré-
nyek és a konyha is 
gipszkartonkeretet 
kapott, mennyezet 
alatt díszlécbefeje-
zéssel összefogva. 
A fa bútorok és a 
tölgyszínű padlóbur-
kolat melegséget 
és egységet ad a  
lakásnak, remek pá-
rost alkotva a fehér 
és beige színekkel.

A konyhában három 
álma valósult meg 
a lakberendezőnek. 
A legfontosabb, hogy 
ne lásson csempét a 
falon, amit egyedileg 
legyártott ablakkal 
tudta helyettesíteni,  
az X osztású üveges 
felsőszekrények, végül 
a nagy konyhasziget.
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A tágas konyhasziget nagy felületet  
biztosít a főzés előkészítéshez, a mellette 
álló bárszékeken pedig kényelmes az 
ücsörgés vendégek fogadásakor is.
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A teljesen egyszerű vonalú kandalló, 
a fotel és a mögötte falba süllyesztett 
könyvszekrény remekül illeszkednek 

egymáshoz, mindegyik könnyed- 
séget sugall.

A tágas előszobába lépve elénk tárul a 
nappali képe, középpontban a kandallóval.  
A függesztékekkel harmóniában a fogantyúk 
is aranyszínűek, amelyek még a legegysze-
rűbb bútort is szépen felöltöztetik. 

A tervezés egyik fontos szempontja volt, hogy  
a nappali folytatása legyen a faterasz, és a nagy 
tolóajtókon át áradjon a fény a térbe. És íme a 
végeredmény, a kényelmes étkezőrész és a terasz 
egysége, ahol tavasztól őszig folyik majd az élet.
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fest 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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210 Aris numquid mi, volenis ipsaeria comniendes apel ilisto berem iur? 
Ur? Quiae volupta tatiam esti sequis eum voluptiur? Ugia dusant qui to 
bea debis etum delia volupta tectiberro eost, eius. etum delia volupta

nívósarok
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Bővíthető étkezőasztal – standart Hannes tömör tölgy 140 Vákum Design 
1036 Budapest, Lajos u. 126-132. Tel.: 20/454 7679 www.vakumdesign.hu
fürdőszobai burkolatok Bau-Styl Fürdőszobaszalon 2220 Vecsés, Fő út 2/C
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  Az éjjeliszekrények fölé mélyen
leengedett üveggömb függőlámpák
     törik meg a hófehér, kazettás
 ágyfejvég és a szögletes
        vonalak egyhangúságát. 
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Ahogy minden szobának, úgy a hálónak is 
üres falkazetta a dekorációja, a hófehér-
séget a színes ágynemű és ágytakaró, a 
sok szimmetrikusan elrendezett párna töri 
meg, rendet és boldogságot sugározva.

A szellős elrendezést szolgálja az üvegfalú walk-in 
zuhany, a vécé parapetfalán mennyezetig érő  
bútor, a mosdószekrénnyel is egységet alkotva.  
A fali csempén visszaköszön a halszálkaminta, 
csakúgy, mint a tölgy és fehér, valamint  
a fali kazettákra emlékeztető bútorbemarás. 


