
Mediterrán életérzés újraértelmezése a kertvárosban 

 

Tervezési koncepció 

A budai kertvárosban új tulajdonos birtokába került az új építésű mediterrán stílusú családi ház. A 

kifogástalan állapot és berendezés ellenére új kritériumoknak kell teljesülni a beköltözés előtt. A ház 

ura egyedülálló, sikeres vállalkozásából adódóan a gondtalan aranyifjak életét éli. Gyakori külföldi 

üzleti ügyek mellett ritkán tér otthonába ,mely számára a pihenés és a baráti kapcsolatok 

fenntartására orientálódik. A sport mellett hobbija és szenvedélye a sportkocsik birtoklása és 

csodálata. A különleges modellek közelsége számára a legjelentősebb szempont a ház kialakításánál. 

A koncepció kialakításánál előtérbe helyeződik a benapozottság a szabadságérzethez hozzájáruló 

nagy terek kialakítása. Elkerülhetetlen a luxusérzet, de mint a ház külső jegyei a belső tér is a 

mediterrán életérzést kell hogy tükrözze, modern formavilággal ötvözve. 

Műleírás 

Minden a kényelem a mediterrán szabadságérzet szolgálatába lett állítva központban az aktuális luxus 

sportkocsival. Gyakorlatilag az összes mozdítható válaszfal kibontásra került. A legszükségesebb 

határolófalak az intim szféra megőrzésének biztosítására kerültek újraépítésre. Alsó szinten csak a 

vendég vécé és a kazánház került határolás alá. A privát rész elválasztása az emeleti tagolással került 

megoldásra, ahol a fürdő rész került leválasztásra ,ám az is egybenyitható a háló résszel a hatalmas 

üvegajtónak köszönhetően. A garázs részt egy nagyméretű üvegfelület teszi a konyha és az előtér 

díszévé, ezzel megoldva legfontosabb kritériumot. Megőrizve a garázs külső falborítását a belső 

térben fokoztam a mediterrán hatást, kiegészítve állgerendázattal és egy borsarok behelyezésével. A 

konyha kialakítása már modern stílusjegyeket hordoz, mint a lakás többi bútorzata is. 

 A külső kőtégla borítás és az oszlopok borítása  az Otti manufaktúra termékeivel kerültek 

kivitelezésre. Ezek az építőelemek biztosítják szórványosan a lakás többi helységében is a déli 

érzetet. Az alsó szinten a padlóburkolat Zalakerámia burkolattal lett megoldva. Tároló funkció az 

előtérben kialkított rejtett beépített szekrény segítségével, illetve a kazánházban fennmaradó hely 

felhasználásával eszközölhető. Mosó és nagyobb tároló funkcióra az életvitel és a rendszeres 

házvezetésnek köszönhetően nem volt szükség. A lépcső is átalakításra került és új helyi 

megvilágítást kapott. Közvetlen mellette tudott helyet kapni egy kis tárgyaló és dolgozó előtér. A 

nappali bőséges helykínálata kényelmes bútorzattal lett kialakítva ,kihasználva a lépcsőfeljáró alatti 

helyet a könyvek tárolására. 

Az emeleten tágas gardróbhelység került kialakításra, mely rendezettségének köszönhetően dísze tud 

lenni a hálószobának igy nem törie meg a tér folytonosságát. A fürdőrész tagolása a külön zuhanyzó 

és vécé miatt elkerülhetetlen, de a nagyméretű fürdőkád a nyitható üvegajtónak köszönhetően része 

lehet a hálónak. 

Az anyagok kiválasztásánál törekedtem a minőségre és az újszerűségre. Nagy mennyiségű innovatív 

üvegfelülettel és a rá nyomtatott képekkel a modern hatást, míg a természetes kőburkolatokkal a 

mediterrán életérzést erősítettem. 

Világítási megoldások a legkorszerűbb ledes technika segítségével kerültek kivitelezésre ,egyedi 

megoldásokat is alkalmazva. 

A padlóburkolatok a Zalakerámia és Egger választékából, míg a szabad falfelületek a Trilak 

termékeivel kerültek kivitelezésre. 

 


