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A tervezési feladat egy társasházi lakás átalakítása volt. A tulajdonos egy egyedülálló, jól 
szituált, 28 éves fiatalember, aki beleszeretve a környékbe, megvette első lakását. A lakás 
tájolása és felosztása nagyjából igazodott a megrendelő igényeihez, viszont a 
meglévö eredeti felosztást (előtér, nappali, konyha/étkező, kamra, nagy hálószoba, két 
kisebb szoba, fürdőszoba és külön WC) újragondoltam a jobb helykihasználás érdekében. 

Az előtérben egyedi, alul nyitott 
beépített szekrényt terveztem, ahová a 
k a b á t o k a t , c i pők e t , k u l c s o k a t , 
esernyőket praktikusan le lehet rakni. 
Ezt egy nagy alakos tükör és a kis ülőke 
egészíti ki a NivoHome Sweetsit-től. Az 
előtérből irányítható az Inels okosház-
rendszer is a falon elhelyezett panellel. 
A szekrénnyel szemben lévő falon matt, 
írható, szárazon törölhető ún. Vescom 
kommunikációs tapétát helyeztem el fali 
emlékeztetőként lehet igényt szerint 
teleírni. A világítást álmennyezetbe 
süllyesztett LED világítás adja. 

A megrendelö gyakran fogad vendégeket, baráti társaságával szívesen töltik közös 
főzéssel az estéket. Ezért is volt az az igény, hogy a lehető legnagyobb nappali/konyha/
étkező tér alakulhasson ki. Ìgy a kamrát megszüntettem, a két kisebb szobából egy 
kényelmes hálószobát alakítottam ki, illetve a nappali és a szobák közötti falat is a nappali 
javára toltam el. A konyhaszekrény egyedi terv alapján készül a FOREST és SIBU 
bútorlapokból fekete/fehér színekben. Ide került az IDB Marmorin mosogató, Whirlpool 
mosogatógép, beépített hűtő és egyedi bortartó polcok. A konyhaszekrénnyel szemben, 
szigetként alakítottam ki a főzési lehetőséget, alul a beépített sütővel szitén a Whirpooltól. 
A sziget fölé páraelszívó került, amely az egységes kép érdekeben gipszkarton borítást 
kapott. Ehhez a szigethez csatlakozik az étkezőpult beépített italhűtővel. Az oldalfalon 3 
egyedi polcot helyeztem el a friss fűszernövényeknek. A padlóburkolat a konyha/étkező/
nappaliban. A világítást álmennyezetbe süllyesztett LED világítás, a konyhaszekrény alatti 
lámpák illetve az étkező fölött elhelyezett függeszték biztosítja. 
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A nappaliban egyedi tervezésű nappalibútort terveztem Forest és SIBU termékekből, 
amely polcokból és zárható szekrényekböl áll. A tervezett nappali falon kapott helyet a TV, 
alatta és felette polcokkal. A fényáteresztő és sötétítő függönyök Rovitex termékek, a felső 
csatlakozási pontjuk az álmennyezet takarásában, rejtetten kerül kialakításra. A nappali 
dísztárgyai a NivoHome termékei. A világítást álmennyezetbe süllyesztett LED világítás 
illetve rejtett világítás adja, a TV körül derítőként LED világítás van. 
 

A két szobából kialakított hálószobába egy NivoHome Maxliving franciaágy került, 
mögötte gipszkarton parapetfal helyezkedik el. A ruhásszekrény a NivoHome BRW 
terméke. Padlóburkolat a Top Trade terméke, ege basic line zöld színü padlószőnyeg. 
Rovitex fényáteresztő és sötétítő függönyök illetve ágyneműhuzat. A világítást 
álmennyezetbe süllyesztett LED világítás illetve rejtett világítás adja, ezeket kiegészítve 
olvasólámpák adják. Az ágy melletti falon 3D hatású, egyszínű gipszstruktúrát és falfestés 
ad különös mintáztot a falnak, melyet a Rigips és a Trilak termékeivel festünk le. 
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A fürdőszobánál fontos volt, hogy tágas legyen, ezért a szoba felé bővítettem. Egyedi 
fürdőszobabútorban kapott helyet a mosógép, a Ravak mosdó illetve a tárolófelületek. A 
hátsó fala teljes tükörborítást kapott. A szabadon álló Ravak ovális kád mellett parapet 
falat alakítottam ki lerakófelületként. A mosdó és a kádhoz tartozó csapok Kludi termékek 
A falak antracit természetes kőburkolatot és fehér falfestést kapnak, a padló pedig 60x60 
cm-es fehér hidegburkolatot. A fürdőszobában Zehnder Roda radiátor gondoskodik a 
fűtésről. A világítást álmennyezetbe süllyesztett LED világítás illetve mennyezeti lámpák 
adják. 

 

A W C - b e n a f a l a k Z a l a k e r á m i a 6 0 x 6 0 c m - e s 
csempeburkolatot kapnak fekete illetve fehér színben 2,10 m-
ig, efelett fehér falfestést kapnak, a padló pedig 60 x 60 cm-es 
fehér hidegburkolatot. 
A mosdó Ravak termék az alatta elhelyezkedő szekrénnyel 
együtt. A csaptelep a Kludi terméke. A mosdó felett Ravak 
tükör heleyzkedik el beépített világítással. A törölközőtartó, 
WC-papír tartó illetve WC-kefe tartó Roca illetve Ravak 
termék. 
A világítást álmennyezetbe süllyesztett LED világítás illetve 
rejtett világítás adja. 

A fürdő mellett fekvő szobából dolgozószobát alakítottam ki, mert a megrendelő gyakran 
dolgozik otthon is. A falon matt, írható, szárazon törölhető ún. Vescom kommunikációs 
tapétát helyeztem el fali emlékeztetőként, ötletelőtáblaként. Egyedi tervezésű íróasztal és 
szekrény került kialakításra. Padlóburkolat a Top Trade terméke, ege basic line szürke 
színű padlószőnyeg. Rovitex fényáteresztő és sötétítő függönyök illetve ágyneműhuzat. A 
világítást álmennyezetbe süllyesztett LED világítás illetve rejtett világítás adja, ezenkívül 
olvasólámpa az asztalon. Falfestés Trilak termékekkel dobja fel a falakat, hiszen a fekete 
és a fehér festék nem egyenletes vonalban találkozik, hanem szabad kézi módon száraz 
ecsetvonásokkal különül el a két szín. 
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Az egész lakásban a Budatech hőszivattyús rendszer működteti a fűtést/hűtést/szellőzést. 
A rendszer álmennyezetbe süllyesztve került kialakításra. A felújítás során INELS Bus 
System illetve INELS RF Control kerül beépítésre, aminek segítségével az elektromos 
fogyasztókat és berendezéseket távirányítással kapcsolhatók, a fényerő 
szabályozható, érzékelők segítségével kapcsolhatók a berendezések, energiát takarítunk 
meg a fűtés- és világításvezérlést használva. A világítás illetve a távvezérlőket a Logus90 
kapcsolói és aljzatai biztosítják. 

Az újonnan építendö falak a RIGIPS termékei, Blue Acustic hanggátló, tűzgátló, 
impregnált, illetve, impregnált, ezenkívül tűzgátló-impregnált gipszkartonlemezeket 
használunk fel. Az egész lakásban a fűtés/hüűtés/szellöztető rendszer illetve a süllyesztett 
lámpatestek eltakarására Rigips tömör, nagytáblás álmennyezetet használtam. A festett 
falak a Trilak termékei biztosítják. A belső nyílászárók a Hofstädter termékei.
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