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Képzelt megrendelőm egy egyedülálló, fiatal fotós lány, aki szereti vendégül látni barátait, 
ismerőseit. Kedveli a sok fényt és a természetes anyagokat, a minimalista, nagy, nyitott  
modern tereket.

A 80 m2-es, jellegzetes "L" alaprajzú lakást választottam alapul. A társasági életéhez az 
"L" nagyobbik szárából egy tágas, egyterű, étkezőkonyhás nappalit alakítottam ki.  A teret 
egy központi függesztett térelválasztó elem tagolja két funkcionális egységre, leválasztva 
az étkezőkonyhát a kanapéval és fotelekkel berendezett beszélgetésre, filmnézésre 
alkalmas részről. A vendégek számára egy extrea fekvőhelyet biztosít a szükség esetén 
ággyá alakítható kanapé.

Az "L" kisebb szára lett a lakás privát része, ahová egy tágas, zuhanyzós fürdőszobát és 
egy kényelmes, olvasósarokkal rendelkező hálót terveztem. Az itt lévő állítható 
magasságú kis asztal mellett kényelmesen lehet internetezni vagy dolgozni is. A háló felé 
vezető folyosó egyben gardrób helyiség is, ahol az egyik oldalon végigfutó matt fehér 
tolóajtós gardrób rejti a beépített mosógépet. A másik fal sötétszürkére festett felületébe 
beolvad a WC rejtett tapéta ajtaja. 

A lakás álmennyezetének szintváltásai a helyiségek funkcióihoz és arányaihoz igazodnak. 
A közlekedők és kiszolgáló vizes helyiségek belmagassága alacsonyabb, míg az 
étkezőkonyhás nappali és a hálószoba magasabb.

A lakás egészében egységes anyag- és színhasználatra törekedtem. A szobák és 
közlekedőterek padlóburkolata mindenhol fehér, csiszolt cement padló, a fal és az 
álmennyezet színe matt, törtfehér. A nagy fehér felületeket helyenként erőteljes 
sötétszürke  felületek és robusztus tölgy falburkolatok törik meg.  Az ablakokkal tagolt 
falfelületeket padlóig érő, sűrűn redőzött halványszürke fényáteresztő függönyök takarják. 
A lakás hidegburkolatait a Zalakerámia Clay gres burkolat családjának fehér fekete 
különböző méretű elemei közül választottam. 

A teret az álmennyezetbe és a bútorokba  rejtett LED világítás teszi még dinamikusabbá. A 
lakás teljes világítása és redőnyök mozgatása INELS BUS rendszerrel szerelt, 
távvezérelhető.

A lakás fűtési rendszere házközponti fűtés. Zehnder Plano matt fehér, síklapú radiátorokat 
használtam. A fürdőszoba fűtését Zehnder Metropolitan törölközőszárító radiátor biztosítja.
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