
Műszaki leírás 

 

A terv egy fiatal házaspárnak készült, akik 4-5 éves kislányukkal költöznek a 

tervezett családi házba. A házaspár otthon nem fog dolgozni, szeretnek főzni, és 

szeretik, ha egy térben lehetnek és ott különböző dolgokat csinálhatnak együtt. Ezért 

nagy légies tereket szerettek volna, melyet a földszinten a kis szobák helyett egy 

egybenyitott nagy nappali-étkező-konyha blokkal oldottam meg. A mennyezetben 

vezetett hőszivattyús rendszernek köszönhetően a friss levegő mindig biztosított, 

ennek beltéri szűrő egységét a garázsban helyeztem el, innen futnak az 

álmennyezetben a flexibilis légcsatornák az ablakok közelében elhelyezett befúvó 

elemekig. 

A nagyvonalú téralakítás miatt álmennyezetet csak a szükséges helyeken 

használtam, a bejáratnál a tér közepén meghagytam az eredeti belmagasságot, itt 

egy betonhatású dekorfestést alkalmaztam. A lépcső tér nagyvonalú áttörést biztosít 

a két emelet között, a lépcsőre korlát szükséges, melyet szabványos közökkel, 

acélhuzalokkal oldanám meg, amennyiben ez nem lehetséges, a felső részt 

üvegkorláttal látjuk el, hogy a kicsit semmiképpen se veszélyeztessük, fent kis 

kapuval lehet a lépcső teret lezárni. 

A lépcső alatti 40 cm magasságú monolit építmény arra szolgál, hogy a kandalló 

körüli üldögélhessünk, valamint a szélesített lépcsőfokok is egyfajta kuckó hatás 

elérésére hivatottak. Ez a lenti rész központi tere, e köré szerveződik minden. 

Ezzel a térrel szemben alakítottam ki azt a beépített szekrényt, melyet a két 

tartópillér közé helyeztem el, ami csúnyán belógott a térbe és már-már kivágott egy 

szeletet belőle. Ide alakítottam ki egy ülőkét párnákkal, ahol az ablakban 

ücsöröghetünk, az alsó rejtett fiókokban pedig elfér minden játék, fentebb pedig a 

szülők használati dolgai. 

Beltéri ajtóknak a Hofstadter Layer Max ajtóit választottam, ahol ettől eltér a terv, ott 

a konszignációban jelölve van, az ajtókhoz a Planet Q kilincset terveztem. Valamint a 

bejárati ajtó a Hofstadter Metris műanyag-alu ajtója. 

Ahol falburkolat külön nincs megjelölve ott a Trilak Hera magas minőségű matt fehér 

festékét használtam. 

A tervezés egyik nehézsége volt a két bejárat, mivel az épület a garázs felöl is meg 

van nyitva. Ide a jogszabályoknak megfelelően, miszerint nem lehet a garázsból egy 

élettérbe nyitni, egyfajta zsilipet hoztam létre. De nem akartam elrejteni, ez egyfajta 

különlegessége a lakásnak, körben színes sárga padlószőnyeggel burkolva, valamint 

kialakítottam egy kis polcot a falban, valamint a kabátokat is fel lehet itt akasztani. Itt 

üvegajtót helyeztem el a lakás felöl, hogy látni lehessen a kis sárga érkezőpontot. Az 

épületben mindet a smart home rendszerhez kialakított vezérlőpanelen tudunk 

állítani, ezért ilyen vezérlőt mindkét bejárathoz és a nappaliba is elhelyeztem. 



Ahogy a konyhában is, de még több helyen, a tárolást főleg olyan beépített 

szekrényekkel szerettem volna megoldani, amik falba süllyesztve helyezkednek el. 

Ez alaprajzon jól látszik, hogy kialakítottam dupla falazatokat, amiket hol egyik hol 

másik helyiségből hasznosítottam szekrénynek, és így nem törtem meg a falak és a 

tér egységét. 

Mivel a hűtés-fűtéshez már nem volt szükség a kéményre, ezért a két már meglévő 

kéményt egy-egy kandalló kialakítására használtam fel, egyiket a nappaliban, 

másikat a szülői hálóban helyeztem el. 

A kandalló és a lépcső is vizuálisan felfut az emeletre, ezt a hatást az erőteljes kő 

textúra hangsúlyozza ki, melyet a Geo’96 Kft.-től választottam, és ami az egész lenti 

rész hangulatát befolyásolja. Emellett a fal mellett a konyhaszigetre és pultra is került 

kőburkolat, de ez már sokkal visszafogottabb, valamint távolabb is van a másik 

kőfaltól, így a kettő nem konkurál egymással, de a fehér falak közt a kék 

konyhabútorral nagyon egyéni hatást gyakorol a szobára. 

A lenti háztartási helyiségben elhelyezésre került egy wc, mosdóval, valamint egy 

beépíthető mosógép, felette beépített szekrényekkel. 

A fenti fürdőszobában is kialakítottam wc-t, ezt egy üveg/léc-fal mögé rejtettem, itt a 

fűtés Zehnder radiátorral van megoldva. A fürdőszoba hangulatát a könnyed álló kád 

adja meg, melyet fa és sötét kő burkolattal hangsúlyoztam. Valamint itt elhelyeztem 

egy falnak döntött táblát, mely vidám színes Sicis mozaikkal van kirakva. 

A gyerekszobát a falfestése határozza meg, különböző pasztell színflekkeket 

terveztem rá, melynek egy kis lenyomata megjelenik a beépített szekrényen is. Az 

egész szobát játékosra képzeltem el, ezért is alakítottam ki egy kis átjárót a gardrób 

szobában lévő szekrénybe. 

A szülői háló kialakítása is viszonylag letisztult, de itt is megjelennek színek a 

bútorokon, kék, lila, valamint nagyon kecses éke a szobának a fehér design kandalló. 

Mellette pedig a fatárolásra kialakított résben tűzifák sorakoznak, ilyen rekeszt lentre 

is terveztem a nappali felöli oldalra. 

 

 


