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Családmodell- és igény bemutatása: 

A projekt megbízója egy fiatal házaspár, akiknek egy óvodáskorú kislányuk 

van. A közeljövőben, nem terveznek még egy gyereket. Szeretik a társaságot, 

gyakran fogadnak vendégeket, ezzel kihasználva a grillezésre alkalmas teraszt és a 

wellness helyiséget. Hetente többször is főznek, így fontos volt a tágas konyha is. 

Foglalkozásuk szerint nem volt szükségük otthoni külön dolgozó szobára, így a plusz 

szobát vendégek fogadására használják, illetve a fiatal hölgy hobbijának a varrásnak 

ad teret.  

 

A megrendelők igénye egy fiatalos, letisztult, modern lakás melyben 

otthonosan érezhetik magukat. Kedvelik a skandináv stílust, a tisztaságot sugárzó 

fehérséget, melyhez a barna és a szürke árnyalatokat választottuk fő színeknek, és a 

kéket kiegészítő színnek.  

Így, fő irányzatként a skandináv stílust ötvöztük a minimal egyszerűségével. 

Az álmennyezet derékszöges formái az épület körvonalára rímelnek, amit még 

jobban kiemelnek a síkonkénti különböző textúra váltások.  

Kiegészítve ezzel az alaprajzi elrendezést. 

Tervezési koncepció: 

A térszervezést nagyban befolyásolta megbízóim társasági élete, ezért a 

konyha, étkező, nappali egy légtérbe került, megalapozva ezzel a közösségi 

zónát. Belépve a bejárati ajtón az előszobából két tolóajtón keresztül juthatunk a 

lakás többi részébe. Az egyik a nappaliba vezet, a másik a konyhába, melyet azért 

láttam praktikusnak, mert így ha bevásárlásból érnek haza könnyedén ki tudnak 

pakolni a konyhában anélkül, hogy végigcipekedjenek a nappalin keresztül. A 

nappali felőli ajtót pedig a vendég WC könnyebb megközelíthetősége miatt 

tartottam fontosnak. A konyha közvetlen kapcsolata a terasszal könnyebbé teszi a 

szabadtéri grillezést, hisz így a konyhai előkészületek, a felhasználás és az 

elfogyasztása a szabadban készült ételeknek, egy nagy egységet alkotó térben 

zajlik. A vendégvárás fontos helyszíne még a wellness-élmény tér, ami ugyan a 

földszinten, de elszeparálva az intim zóna helyiségeitől a konyha alatti részen 

kapott helyet. Ügyelve ezzel arra, hogy vizes helyiség alatt szintén vizes helyiség 

legyen. Az épület melletti lépcsőn le lehet menni a kerti részre, ahol a 



gyerekjátékokon kívül pihenésre alkalmas napozó ágyak is helyet kaptak, ha 

például odakint szeretnék lehűteni magukat az otthoni szaunázás után. A bejárati 

ajtón keresztül az előtérből közvetlenül a wellness térbe juthatunk. Ugyaninnen 

nyílik egy WC helyiség is, hogy a wellnesst használóknak ne kelljen az egész 

lakáson átmenni a mosdóba. 

A lakás kisebbik része az intim zóna, mely a földszinten helyezkedik el háló- 

és gyerekszobából, fürdőszobából, gardróbból és háztartási helyiségből áll. A lakás 

több helyiségében is asztalos által készített egyedi bútorok vannak, többek között a 

hálószobában az ágy és a háttámlája mely éjjeli szekrényként folytatódik a fésülködő 

polccal, valamint a gyerekszoba kis asztala is egyedi tervezésű. A vendégszobában 

található íróasztallal egybeépített polcrendszer is asztalosmunka során született. 

 

A közösségi zóna egybenyitott terei az álmennyezet formájával még inkább egységet 

alkotnak. Ezt az egységet erősíti az azonos padlóburkolat is. 

A hidegburkolatok mintája mozgalmasabbá teszi, ezáltal kiegészíti a stílus 

egyszerűségét. 

 

Az álmennyezet kialakításának nemcsak a dekorációs világítás miatt lett szerepe, 

hanem a háló- és a gyerekszoba függönyözésében is, ahol ezáltal lehetőség volt 

mennyezetre szerelt sínes rendszert alkalmazni, ami a lakás karakteréhez jobban 

illik, mint egy karnis.  

Műleírás: 

A funkciók kialakítása során faláthelyezések történtek. 

Az eredeti konyhát zárható előszobává alakítottam, melynek falában egy beugró rész 

segítségével beépített polcrendszert készítettem. ( TV fal)  A meglévő kamrából 

különálló mosdó helyiség lett, ehhez egy előtétfalat kell építeni. A földszinten a falak 

áthelyezésén kívül, egy 45 cm magas dobogó építése is szükséges volt a jakuzziba 

való kényelmes belépéséért, ezért a szauna tér belmagassága is csökkent a dobogó 

padlósíkját tartva. 

 



1) Lakás kialakítása helyiségenként: 

 - Előszoba: Épített bútor konszignációnak megfelelően 

 Gipszkarton fal építése a helyiség lezárásához 

                           Tolóajtók kialakítása 

 Falfelület festése, burkolása konszignációnak megelelően 

  - Konyha-étkező: Épített konyhabútor, beépített elektromos 

 berendezésekkel, konszignációnak megfelelően 

 Konyha hátfal burkolva, falnézeten ábrázolva, konszignálva  

 

 - Nappali : Oldalfalak festése kanapé mögötti  és melletti falakon,  

                          vele szemben lévő falon burkolás egész falfelületen 

                          Álmennyezet kialakítása terveknek megfelelően      

                          konszignációnak megfelelően 

 

 - Vendégszoba: Épített íróasztal polcrendszerrel egybe 

               Falfelület festése, tapétázása 

 - Vendég wc:  Burkolás oldalfalon 110 cm-ig felette festés 

 Előtétfal kialakítása geberit tartálynak, konszignáción szerepel 

       - Vendég fürdő: Burkolás oldalfalon 270 cm-ig  

 

 - Hálószoba:  Festés oldalfalon,  álmennyezeten 

                                Burkolás oldalfalon  konszignációs táblázatnak megfelelően 

 Ágy, éjjeli szekrény kialakítása egyedileg 

 Álmennyezet építése tervnek megfelelően  

         - Gyerekszoba: Festés oldalfalon, álmennyezeten 

                                 konszignációs táblázatnak megfelelően 

 Íróasztal kialakítása egyedileg 

 Álmennyezet építése tervnek megfelelően  



 - Fürdőszoba:  Burkolás oldalfalon 270 cm-ig, mennyezetig, falnézeten 

                                ábrázolva 

 Falfestés álmennyezeten, álmennyezet építése tervnek 

                                megfelelően 

                                Előtétfal építése geberit tartálynak 

 

       - Gardrób: Festés oldalfalon 

                        Épített bútor konszignációnak megfelelően 

  

       - Háztartási helyiség: Festés oldalfalon 

                        Épített bútor konszignációnak megfelelően 

  

       - Mosdó: Burkolás oldalfalon 110 cm-ig felette festés 

                      Előtétfal kialakítása geberit tartálynak, konszignáción szerepel 

 - Wellness: Burkolás oldalfalon 270 cm-ig, mennyezetig 

                          Falfestés álmennyezeten,  

                          Álmennyezet építése tervnek megfelelően 

                         Dobogó építése bontási-építési terven szerepel        

 

2) Padlóburkolat: 

 - Konyha-étkező, nappali, hálószoba, gyerekszoba, gardrób melegburkolat 

 - Előszoba, fürdőszoba, vendég wc vendég fürdő, wellness tér hidegburkolat a 

konszignációnak és padlóburkolat tervnek megfelelően 



3) Világítástechnika: 

 - Előszoba - mennyezeti világítás és függeszték a tükörnél 

 - Konyha-étkező – mennyezeti világítás és függeszték az étkező asztal felett 

 - Nappali - mennyezeti világítás álmennyezet és mennyezet alsó síkján, 

                         hangulati világítás, függeszték dohányzóasztal felett 

 - Vendég szoba – függeszték helyiség közepén 

 - Vendég Wc - mennyezeti lámpa mennyezet alsó síkján, függeszték a tükörnél 

        - Vendég Fürdő - mennyezeti lámpa mennyezet alsó síkján, függeszték a 

                                   tükörnél 

 - Hálószoba - Függeszték helyiség közepén és tükörnél 

 mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján 

                              hangulati világítás 

        - Gyerekszoba - Függeszték helyiség közepén, asztaloknál; 

     mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján, 

                                  hangulati világítás 

        - Fürdőszoba - mennyezeti lámpa álmennyezet alsó síkján,  

                                függeszték a tükörnél 

                                hangulati világítás 

       - Gardrób: mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján                      

       - Háztartási helyiség: mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján                                        

       - Mosdó: mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján  

                       függeszték tükörnél              

 - Wellness: Függeszték tükörnél 

                           mennyezeti világítás mennyezet és álmennyezet alsó síkján 

                           hangulati világítás 

 

 Részletes leírás a javasolt világítástechnikai koncepcióterven. 

 

 

 



4) Fűtési rendszer: 

A fűtést és meleg vízellátást egy fali kondenzációs kazán biztosítja, mely tartalmaz 

egy 40 l hideg-melegvíz tárolót is. A cirkulációs hálózat kiépítése lehetővé teszi az 

azonnali meleg vízvételezést. A kazánnak időjárást követő szabályozása van, hely és 

külső hőmérséklet függvényében állítja be a szükséges fűtővíz hőmérsékletet. 

A rendszer 55/45-ös hőfoklépcsővel működik, így a kondenzációs üzem 

megvalósítható. Az alacsony hőmérséklet miatt a radiátorokat méretezni kell, hogy a 

megfelelő fűtőfelület rendelkezésre álljon.  

A radiátorokat termosztatikus radiátorszelepekkel kell ellátni, kivéve a nappalit ahol 

fali termosztátot helyezünk el. 

 

A radiátorok elhelyezése a berendezési alaprajzon szemléltetve, méretük 

konszignációs táblázat alapján. 

 

5) Álmennyezet: 

 Szerkezeti vastagsága 10 cm, alsó síkja 260 cm. 

 Kialakítása álmennyezeti terv és konszignáció alapján. 


