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Ebben a lakásban egy 25-30 éves fiatal, jól szituált fiatalember lakik, aki kedveli a luxust, a modern 

minimál designt, szeret nagy társaságot meginvitálni otthonába, gyakran fogad vendégeket. 

 

A tervezésnél fő szempontnak tartottam, hogy falbontással tágas tereket hozzak létre, a 

vendégfogadásra használt helyiségeket egybe nyissam, külön wc helyiséget alakítsak ki, a hálószoba-

gardróbot és a fürdőt szeparáljam. 

Ezáltal a bejárathoz közel helyet kapott egy fali fogas és egy kisebb előszoba, mely faltól-falig és 

plafonig beépítve rengeteg ruha és vendégek kabátjainak elhelyezését is szolgálja. Innen nyílik a 

kézmosós wc, a pult alá beépített mosógéppel. A gardróbszobával kialakított hálószobától a fürdőt egy 

üvegfallal választottam el, ezzel is a ferde tetősíkú szobát optikailag tágasabbá tettem. 

 

A konyha-étkező és a nappali egy légtérbe került, innen tolóajtós erkélyajtón át jutunk a grillel felszerelt 

teraszra. A konyha L-alakúra lett kialakítva, főleg beépített berendezésekkel, így hűtő-főzőlap-sütő-

páraelszívó mellé borhűtő, kávéfőző, mikrosütő is került. A 6 személyre tervezett egyedi készítésű 

étkezőasztal megjelenésében és színében is igazodik a bútorhoz, üveglap és a konyha falát burkoló 

bronz pala exkluzivitást ad, a székek olasz bútorgyártótól származnak. Emellett tavasztól késő őszig a 

teraszon lévő grill teszi lehetővé társas főzőcskézések-étkezéseket akár 10-12 személy részére. 

 

A nappaliba tv állvány és dohányzóasztal került, az L-alakú modulokból álló kanapét úgy helyeztem el, 

hogy háttámla nélküli része az étkező felé nyitott legyen, ezzel is a társas együttlétet erősítse. 

 

A burkolatok, bútorok, lámpák, textilek, és szőnyegek kiválasztásánál figyelembe vettem, hogy az 

igényeknek megfelelően magas árkategóriájúak, jó minőségűek legyenek. Ezért választottam dió 

parkettát, a fürdőbe beton méhsejt burkolólapot, mozaikszerű csempe mellé pala és fa-mozaik 

burkolatokat. A színvilágot tekintve megpróbáltam egységet teremteni. Az anyagokat tekintve a matt és 

fényes felületeket is alkalmaztam: üveget, natúr és természetes alapanyagú textileket - pamut, selyem, 

bőr - részesítettem előnyben. 

 

Bejárai ajtó és beltéri ajtók prémium minőségűek, a többi bútor - ágy, lerakóasztal, szék, fotel - 

szövetből, bőrből készültek, és többnyire híres tervezőktől, és luxusbútorgyártó cégektől valók, a 

szőnyegek is magas minőségű selyemből és gyapjúból, illetve bőrből készültek. A beépített bútorok 

mind egyedi asztalosmunka eredménye, színvilágában egyszerű és letisztult designt képvisel. A lámpák 

formáját egyszerű, letisztult design jellemzi, fémből és üvegből készültek. 


