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Műleírás 

 

 A projekt feladat egy 56 négyzetméteres tetőtéri lakás belső tereinek tervezése 

volt a következő helységek kialakításával: 

- konyha-étkező, 
- nappali,  
- háló 
- fürdő, 
- grill-terasz 

A lakás mérete és elrendezése egy kisebb előszoba kialakítását tette lehetővé. A 

kabátok, cipők elhelyezése és tárolása mindkét verzió esetén, egy olyan beépített 

szekrénnyel került megoldásra, amely egyben a nappali bútorral kombinált egységet 

képez. A konyha és a nappali funkciója egy térben helyezkedik el. A friss levegő 

áramlásáról, valamint a megfelelő hőmérsékletről páraelszívó és hűtő-fűtő szellőztető 

rendszer beépítésével gondoskodtam. A helység megfelelő világítását több fényforrás 

elhelyezése biztosítja. Az álmennyezeten elhelyezett lámpatestek biztosítják az 

általános megvilágítást. Az előszobában a falfülkéket, a folyosón a térelválasztóként 

funkcionáló falba épített ablakfülkéket külön-külön süllyesztett spot lámpák világítják 

meg, melyek hangulatelemként is működnek. A konyhában a munkapultot szintén 

süllyesztett spot lámpák világítják meg. Ezeket a fényforrásokat visszafogott lámpák 

biztosítják, teret engedve a függesztékeknek, melyek a helyi megvilágításon túl letisztult 

látványelemek. A konyhában a maximális munka-, és étkező felületet egy szélesebb 

munkapulttal alakítottam ki, amely egyben térelhatároló elem is a két helység között. 

A nappaliból közvetlenül léphetünk ki a grillteraszra, amely a városi otthon kisebb 

oázisa. A cél egy hangulatos pihentető helység kialakítása volt, amely egyrészt a 

nappali meghosszabbítása, hiszen egyetlen széles tolóajtó választja el a két teret. A 

baráti összejövetelek kiváló helyszíne grillezési lehetőséggel. 

A nappali-konyha terét az első verzióban egy falfülkékkel kombinált fal választja el a 

pihenő helységektől. A második verzióban a többfunkciós beépített szekrény látja el ezt 

a térhatároló szerepet. 

Az ilyen módon leválasztott közlekedőn keresztül juthatunk el a hálószobába és a 

füdőszobába. A jobb helykihasználás érdekében utóbbi helységet tolóajtó határolja el a 

közlekedőtől. A lakás mérete és elrendezése ezeken a helységeken kívül lehetővé tette 

egy plusz helység kialakítását, amely az első verzióban kettős funkciót foglal magában 

a gardróbszoba és a dolgozószoba szerepében. A második verzióban ugyanez a 
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helység egy másik kialakítással a dolgozószobának ad helyet. E mellett a 

gardróbszekrény térelválasztóként határolja el a hálószobát. A szekrénysort egy ajtóval 

kombináltam, amely egyrészt izgalmassá teszi a teret másrészt egy gyorsabb átjutást 

biztosít a hálószobába egy fárasztó nap után. 

A maximális helykihasználás érdekében a lakás minden helységében egyedi bútorok 

tervezésével alakítottam ki tárolási lehetőségeket. Továbbá a falfülkék elhelyezésével 

nyertem további tárolási egységeket. A konyhabútor és az első verzió nappali bútora 

úgy került kialakításra, hogy eltakarja a helység két oldalán elhelyezkedő 

tetőgerendákat. A fürdőszobában a WC tartályának beépítésével kombinálva 

alakítottam ki tárolóhelyet a fürdőszoba kellékeinek elhelyezésére. 

A beépített szekrények letisztult formavilága, az anyaghasználat egyszerűsége mind 

hozzájárul ennek a kis tetőtéri lakásnak a rendezettségéhez, és a szellős minél tágabb 

tér érzését keltő könyezet kialakításához. 

 


