
Család modell: Házaspár egy kisbabával.

A tervezés során az volt a célom, hogy egy olyan otthont teremtsek, ami megunhatatlan tereket 
képez, de mégis kényelmesen élhető legyen. A stílus választásban is ezt a elvet vettem figyelem-
be, néhány karakteres szín és forma mellett megjelennek az egyszerű és letisztult terek.

                                                                                             
Téralakítás: amikor belépünk a házba egy otthonos előszobába érkezünk /kárpitozott bútor, 
állólámpa). Itt két lehetősége van az embernek vagy a közösségi terekbe megy vagy az ettől 
leválasztott háló részbe folytatja útját.
 A konyha, étkező, nappali egy légtérben helyezkednek el ezzel az áramló teret szerettem volna 
érzékeltetni. A konyha magába foglal egy kis teázó sarkot is, ahol két különleges fotelben lehet 
élvezni a téli délutáni teákat, ezt a kis részt az Art Deco stílust idéző tapéta választja le vizuálisan 
a többitől. 

Az étkező rész pedig egy leugró álmennyezettel van elhatárolva ez a leugrás rejti a kazán áthely-
ezését is. A nappali részbe is karakteres ülőbútorokat terveztem, ami megadják a helység hangu-
latát, a TV helyét felváltotta egy üres falfelület, amit projektor falfestékkel lekenve vetíthetővé válik, 
így a család esti filmezése se marad el. 
A konyha és a nappali közt egy kémény helyezkedik el, ezt gipszkartonnal körbeburkoltam és egy 
nyílást alakítottam ki, ahol egy dísznövény emelheti a tér színvonalát, ezt később igény szerint ki 
lehet bontani és egy kandallót lehet kialakítani, erre jelenleg nincs szükség.

A ház privát részébe bekerült  két háló, fürdő, mosdó és a közlekedőbe egy gardrób. A keleti 
tájolású hálok is az alap koncepció szerint markáns bútorokat kaptak, de megmarad a tér át-
járhatósága. A helyiséget összekötő közlekedő kapta a gardrób funkciót így a szobákat nem kell 
szekrényekkel túl zsúfolni. Itt kap helyet a mosó-, szárítógép is, így nem foglal helyet se a fürdőből 
se a konyhából, de mégis közel van a ruhásszekrényekhez. A privát zónába nyíló ajtóval szemben 
egyből egy mosdó található ez a vendégek számára fenntartott WC. Emellett található a fürdő, 
aminek közvetlen kijárata van a teraszra, jacuzzi-hoz. 

MŰLEÍRÁS

Közlekedő 
gardrób 
kialakítás

inspiráció



Burkolat választás:
A burkolatok kiválasztása során az egyszerűséget  tartottam szem előtt. A közösségi terek egy 
szürke árnyalatú kerámia burkolatot kaptak, ami kiemeli a bútorok erős formavilágát. A gardróbba 
és a fürdőbe egy pepita kerámia burkolat kombinációt terveztem, ez a régi időket idézi és emellett 
is nagy hangsúlyt kapnak a bútorok. A fürdőbe a falakra márvány mintás kerámia burkolat került, 
ami tökéletesen harmonizál a fekete-fehér padlóburkolattal. A hálókba melegburkolat került, egy 
világos laminált parketta, ami könnyen cserélhető, ha a szobák átalakításra kerülnek.

Világítás:

a világításnál is az volt a koncepció, hogy egy egyszerű formák világítsák be a tereket, ami 
egységes fényt ad és az ember csak egy fehér gömböt lát. 

Fűtés:
Budatech – Mitsubishi Electric hőszivattyús rendszere.

Nyilászárók:
ablakok: Internorm
ajtók: Hörmann

Falfestés: Trilak színei.
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