
Műleírás 

Egyedülálló , Magyarországon élő fiatal francia divattervező  otthonának belsőépítészeti kialakítását, 

berendezését jelenítem meg munkámban sajnos a teljesség igénye nélkül, mivel csupán 4 hetem volt 

a feladatra. 

Fontos szempont volt a a kényelem, lehetőség szerinti nagy egybefüggő terek kialakítása a 

funkcionalitás maximális megtartásával. 

A lakásba belépve tágas előtérbe érkezünk, amely véleményem szerint igen fontos egy luxuslakás 

berendezésénél.  

Innen az étkezőn keresztül érkezünk jobbra a nappaliba, balra a konyhába, illetve a vendég fürdőbe 

és a lépcsőtérbe, amely a lenti intimebb lakrészhez vezet.  

A nappali nem túl tágas, ezért üveg és erős vasszerkezet felhasználásával mobil, mozgatható médi a 

állvány biztosítja a tér növelésének lehetőségét, vagy szükség szerinti szeparálhatóságát.  A tolóajtós 

rendszerrel mozgatható üvegfal hátulján kábel elrejtő doboz húzódik, amely láthatatlanná teszi a 

„kellemetlen”, ám nagyon lényeges szerelvényeket. 

Az étkező felé haladva rejtett üvegajtós vitrin helyettesíti a tálaló szekrényt. Így  több szabad hely 

marad  a lakásban nagyobb társaságok, vendégségek esetén. 

A tágas konyha lépcső felőli fala részben bontásra kerül, ezt üvegfal helye ttesíti, szintén az 

egybefüggő tér érzetét erősítve. A konyhasziget része a kerek reggeliző pult, melynél1-2 személy 

kényelmesen  étkezhet. A konyhából erkélyajtó vezet a grill teraszra, mely a nappaliból is 

megközelíthető. Nyári grill partikon egy nagy vendégtérré változtatható a lakás felső szintje. 

Érdekességként a lakás pikantériája a fürdőszobák falainak részbeni üvegezése. Természetesen 

vigyázva az intim tevékenységek lehetőségére.  

Az alsó szinten a lépcsőtér alatt a fürdőszoba részeként egy mozaikkal borított zuhanyozó lett 

kialakítva. Ennek következtében a szemközti wellness részleg és a fürdő szintén valamelyest 

egybefüggő teret alkot. 

Fontos része a háznak a háztartási helység, melyben rejtve maradnak a háztartási munkák 

kellemetlenségei, valamint itt kapott helyet  a fűtésrendszer központja. 

A vendégszoba több napi vendégeskedések lehetőségét rejti magában, valamint az irodai, illetve 

hivatalos ügyek dokumentumai is elhelyezhetőek ebben a szobában. 

A tágas hálószoba, melynek része a gardrób, szintén fontos szempont a luxus világában. 

Hatalmas,  pompás ágy  koronázza, mely mögött a fal  a függönnyel megegyező kárpitozást kapott így 

is fokozva a meleg hangulatot. Szemben a komódok és a TV mögött különleges  fekete-szürke-pici 

bordó színű kő-üveg mozaik díszíti a falat. 

A lakás burkolatai mind első osztályú, különleges, időtálló anyagok. Fontos alapozás a meleg  színű és 

anyagú parketta, mely összefogja a teret és a berendezést. 



A lakás finom meleg színei, mély tónusai is a melegség érzetét keltik, ezt ellensúlyozza a sok üveg 

felület, a modern design bútorok, és a sok nagy ablak, mely kinyitja a teret. 

Mivel képzeletbeli megrendelőm a divat világában él, nem kedveli a steril minimalizmust, ezért 

kerestem a szokatlan formákat, érdekes bútorokat elkerülve a zsúfoltság és a konzervativizmus 

érzését. Nem probléma, sőt szórakoztató az „össze nem illő” tárgyak sikeres együttes alkalmazása 

kicsiny mértékben. 

Sajnos időhiány miatt pályamunkámat nem tudtam befejezni, de természetesen intelligens 

otthonban gondolkodnék, a legfejlettebb műszaki megoldások alkalmazásával. 


