STYLE & DRAW
Enteriőr tervezési pályázat 2020
Kisszékely - Hétvégi ház tervezése

TERVJEGYZÉK

1. Címlap
2. Műleírás
3. Inspirációk
4. Hangulati lap
5. Konszignációs táblázat
6. Hangulat montázs/moodboard
7. Látványtervek
8. Bontási terv
9. Építési tervrajz
10. Alaprajz méretezve M=1:50 vagy 1:100
11. Berendezési alaprajz M=1:50
12. Falnézet konyhabútor kiosztása M=1:50
13. Burkolat kiosztási terv 1:25

MŰLEÍRÁS
Családmodell és tervezési feladat:
A projekt megbízója egy négytagú család (2 felnőtt és 2 tinédzser), akik második
otthonukként képzelik el a festői tolnai zsákfaluban, Kisszékelyen található a nettó 155
nm alapterületű házat. A család a főváros nyüzsgése elől visszavonulva olyan
természetes életteret és nyugalmat keres, amely télen hétvégi, nyáron állandó
otthonaként szolgál és esetenként vendégek fogadására is alkalmas. Otthon és
nyaraló funkció ilyennemű összehangolása nem kis kihívás, azonban a lakberendezői
feladatot nagyban megkönnyítette a jól átgondolt építészeti terv.
Tervezési koncepció:
Az építész által megálmodott ’Góré’ szimbolikus hármasságát a lakberendezésben is
igyekeztem követni: háromféle stílus/jegy (indusztriális stílus, modern stílusjegyek és
vadászház érzés), háromféle jellemző anyaghasználat: fa, beton és fém, háromféle
funkció (étkezés, pihenés, hobbi) alkalmazása a közös zónában… A mitikus hármas
szám ugyanakkor egyben Lázár Ervin meséi előtt is.
Alaprajzi változtatások:
Az építész által megálmodott alaprajzi elrendezés, amely a hagyományos ’tisztaszobakonyha-pitvar ill. másik szoba’ hagyományaira épül, úgy tökéletes, ahogy van. Ezért
az alaprajzon csak ott változtattam, ahol berendezési szempontból a helyiségek
méreteinek átgondolása indokolttá vált:







a konyha-étkező-nappali traktusa nagyobb lett a dolgozószoba kárára;
a tágassá tett előszoba beépített cipősszekrényt (a konyhából elvett 0.5 nm
területen) és ruhásszekrényt kapott, ezért a gardrób helyiség és az eredeti fürdő
helyére nagy méretű WC/mosdóhelyiség került, amely méretéből adódóan
mosókonyha funkciót is betölt, így a mosógép az eredeti tervekhez képest elkerült
a szülői háló szomszédságából;
ezenkívül több nyílászáró helye került megváltoztatásra, szintén a jobb
berendezhetőség és az intimebb megközelíthetőség (pl. a földszinti szülői háló)
miatt.
A külső homlokzaton történt változások: a mosókonyha - jellemzően lépcső alatti keleti homlokzatra néző alacsony ablakai kikerültek a tervből, valamint a
nappaliban elhelyezett Romotop kandalló miatt az átrium vendéghálóval közös
falán építésszel történt egyeztetést követően kémény került betervezésre.

Alkalmazott lakberendezési stílus:
A hármas osztatú parasztház archetípusa olyan érték, amelybe stílus szinten is
érdemes volt belekapaszkodni, és ráerősíteni, kiegészítve a mai kor elvárásaival. Így
fér meg egymás mellett a sok természetes anyag, mint a kő, a fa, sőt a beton is,
amelyek a berendezési vonal alapját adják, a modern háztartási gépekkel és a játékos,
modern moduláris kanapéval együtt. A különböző struktúrák és alapanyagok

összehangolásából indusztriálisba hajló eklektikus stílus bontakozott ki, amelybe a
vidéki vadászházak hangulata is szándékoltan felsejlik.
Színek alkalmazása:
A berendezés meghatározó színei: a szürke (a betonszürkétől az oxidált acélon át az
antracitig), a fehér (magas fényű és matt verzióban is) és a tölgyfa különböző
árnyalatai. Ehhez rendelődnek a klinkertégla burkolat szürkésbarna színvilága és a
kékfestő hagyományoknak emléket állító kék szín pasztelles változatai. A meleg
tónusokért a kiegészítőkön alkalmazott réz a felelős. A projektben igyekeztem kerülni
az ezüst alkalmazását, kivéve pl. a csaptelepek esetében.
Anyaghasználat:
A természeti élethangulat megőrzésének érdekében sok természetes fa alapanyagot
használtam, ahol pedig a praktikusság megkövetelte, fa mintázatú EGGER
forgácslapokat alkalmaztam. Az egyedi tervezésű bútoroknál a bútorlapon kívül a fém
is mindenhol megjelenik látványelemként.
Technikai tartalom:
Mivel a ház az év nagy részében nem lakott, számos okosotthon funkció beépítése
indokolt a monitoring, az energiahatékonyság és a biztonság területén. Ezeket a
feladatokat az ELKO EP által kiépítésre kerülő iNELS smart home solutions
épületautomatizálási rendszer látja el. A fűtésért az emeleten elhelyezett Zubadan
levegő-víz rendszerű hőszivattyú felelős, a földszinten hangulatos alternatívát kínál a
Romotop Stromboli kandallója. A házban vakolatos mennyezetfűtő rendszer
gondoskodik a felületfűtésről, ezért ahol lehetett, igyekeztem a mennyezeti
világítótestek helyett más alternatívát találni. A fényforrások mindenhol
energiatakarékos LED-ek. A padlóra a praktikusság (nyaraló funkció) érdekében
következetesen padlófűtéssel kompatibilis vinyl padlóburkolatot terveztem.

INSPIRÁCIÓK

HANGULATI LAP

KONSZIGNÁCIÓ

