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Műleírás 

 

Választott feladat: A, lakás 

Választott családmodell: B, fiatal házaspár kiskorú gyermekkel 

Választott stílus: A, mai modern kortárs, skandináv 

 

Családmodell indoklása 

A kis méretű tetőtéri lakás a három megadott családmodell közül kettőnek felelhet meg, a fiatal 

házaspárnak, akik óvodás gyermekkel szeretnének beköltözni, vagy a jól szituált fiatalnak. 

Számukra elegendő lehet a lakás kis alapterülete, viszonylag kényelmesen elhelyezhetőek a 

számukra szükséges berendezések. A harmadik modell, a két középiskolás gyermek miatt 

nem igazán illik a lakáshoz, három hálószoba megléte elvárható lenne, de ezt kialakítani ilyen 

tartószerkezeti és nyílászáró kötöttségek mellett nem lehet. A megmaradó lehetőségek közül 

a kis család érdekesebbnek tűnik, aktuálisabb feladat, ezért ezt választottam. 

 

Stílus indoklása 

A tradicionális stílusok a ház karakteréhez nem igazán illenek, ezért ezeket elvetettem. A 

modern stílusok közül pedig a skandináv az, amelyik a leginkább megfelel egy magyar család 

életmódjához. Ez az a formavilág, amelyik nem igényel túl nagy hangsúlyt az 

érvényesüléshez, és a család élete során bekövetkező változásokhoz, ezeknek a lakás 

berendezésére, használatára való hatásához a leginkább igazodni tud. A tervezés során 

törekedtem arra, hogy a stílus egyértelmű legyen, ez talán nem mindenhol sikerült, mert egyes 

helyzetekben a lakás feltételezett használatának biztosításához a formai szempontokat 

hátrébb helyeztem. 

 

Térszervezés átalakítása 

Az eredeti elrendezéshez képest szélesebb fürdőszobát terveztem, a korábban indokolatlan 

folyosó pedig a konyhánál kamra/tároló funkciót kap, a szobák előterében pedig ruhák, stb. 

tárolására alkalmas szekrény kerülhet beépítésre. 

 

Helyiségek, berendezések bemutatása 

Nappali 

A nappali-konyha-étkező célokra szánt tér meglehetősen kicsi (összehasonlítva a terasz 

méretével), ezért hagyományos megoldás nehezen lett volna alkalmazható. A nappalik 

általános fő eleme a kanapé, ebben az esetben túl nagy helyet vett volna el és irányítottsága 

miatt a használhatósága is korlátozott lett volna. Ehelyett a Dall’Agnese Play egy közepes 

méretű elemének elhelyezése mellett döntöttem, amely a tér többféle használatát is lehetővé 

teszi. A bútor tartozéka, a párnaszerű háttámla bárhova elhelyezhető rajta, vagy akár le is 

vehető, így lehetővé teszi, hogy használója olyan irányban üljön vagy feküdjön rajta, ahogy 



akar, ezáltal akár az étkező terébe is bekapcsolódhat a nappali berendezése (vagy elválhat 

attól). 

A nappali terének karakteres eleme a belógó ferde zárófödém. Az alatta lévő rész főleg tárolási 

célra használható, de hogy egy beépített szekrény ne csökkentse a szoba méretét egy 

négyzetes (kb 1x1cm keresztmetszetű) acél pálcákra függesztett polcot terveztem, aminek 

polcainak elkészítéséhez a Forest bútorlapok megfelelőek. A polc alatt pedig két fiók kapott 

helyet, amelyekben megoldható a polcon nem tárolható tárgyak elhelyezése. 

TV helyet nem terveztem, helyette projektor használható, ma már viszonylag elérhető áron 

kínálnak olyan hordozható projektorokat, amelyek akár a faltól pár centiméterre is 

elhelyezhetőek. A polc rudjaira lepedőt vagy más fehér vászont kötve otthonos moziélményt 

lehet elérni, a TV adók főbb műsorai pedig interneten is elérhetőek. A projektor továbbá arra 

is alkalmas, hogy ha nem a nappaliban akarnak filmet nézni, akkor más szobába is egyszerűen 

átvihető. 

 

Étkező 

Az étkezőasztal élénkebb színével oldja a szoba látszólagos egyhangúságát (a fekete-szürke-

barna-fehér színséma miatt). A választott acél asztal megfelelően használható akár konyhai 

tevékenységre is. A székek textil burkolata a nappali kanapéjának burkolatához igazodik, így 

ki is egészíthetik egymást. 

 

Konyha 

A konyhában a ferde födém ugyanúgy jelentkezik, mint a nappaliban, ezért hasonló polcot 

terveztem. Az Arrital Ak 04 konyhabútor illik a skandináv stílusba letisztultsága, és szín illetve 

anyag variálási lehetősége miatt. Ebbe a bútorba pedig beilleszthetők a Whirpool beépített 

berendezések, illetve a Marmorin csaptelep és Isao mosogató. A konyhabútor mögött egy 

Rigips gipszkarton előtétfalban lehet a víz és elektromos vezetékeket elhelyezni, továbbá a 

polc fölötti részen hasonló előtétfal mögé lehet rejteni a páraelszívó vezetékét. utóbbi előtétfal 

a teret csökkenti, de a polc méretét korlátozza, így használhatóbbá téve azt. A konyhabútor 

fölötti falszakaszon a jobb tisztíthatóság miatt csempét terveztem (metro típus, a halpikkely 

minta jobban illett volna ide, hogy oldja kicsit a tárgyak szögletességét, de a javasolt gyártók 

ilyet egyelőre nem készítenek). 

 

Grill-terasz 

A grill teraszra a Spa Trend Delmar nevű bútor közbenső elemét helyeztem el, a szélsők 

nélkül, mert ennek egyszerűsége jól megy a skandináv belső bútorozáshoz. 

 

Ajtók 

A beltéri ajtók mindenhol Hofstädter palette plus PP01 típusúak. Abejárati ajtó Hofstädter 

HMB-01 típusú. A teraszra nyíló ajtó/ablak Internorm HF 410. A tetőablakok típusa Fakro FTS 

U2. 

 



Fürdőszoba 

A kis fürdőszobában a helytakarékosság érdekében alkalmaztam a Ravak BeHappy kádat, így 

a wc-nek és a mosdónak is elegendő hely jut. A mosdó nem a kádhoz tartozó elem, hanem 

egy másik, kör tál formájú, konzolos fa asztalra állítva. A fa asztal illetve alatta a káddal egy 

síkban lévő polc Forest laminált bútorlap, megfelelő konzolos rögzítőre szerelve, a felső 25mm 

vastag az alsó 18mm. A kád melletti falak csempével burkoltak, ez ugyanaz a méret, és forma, 

mint a konyhában, de az egyhangúságot ellensúlyozó színes mintás kivitelben. Hogy a kád 

zuhanyozásra is használható legyen a mosdó rész mellé kihajtható üvegfalat terveztem, így 

az ott tárolt tárgyakat és a tükör melletti lámpát nem éri víz. A tükör és a mosdó kör formája a 

sok négyzetes forma mellett jól kiemelkedik a környezetből. A radiátor és a fogasok a 

falbeugrásban kaptak helyet, így kevésbé akadályozzák a közlekedést. A mosógép fölött fehér 

laminált bútorlapokból beépített szekrény van. 

 

Hálószoba 

A hálószobában egy nagyobb beépített bútor kapott helyet, ennek az alsó részén fiókok 

találhatóak, felettük redőnyös szekrények, ezek fölött pedig nyitott szekrények, így mindenféle 

tárolási igénynek eleget tehet. A folyosó felöli oldalán pedig egy ruhásszekrény rész van, 

amelyiknek ajtószárnyai két részre vannak választva, így, ha csak az alsó vagy a felső részből 

szeretnének valamit kivenni akkor nem kell az egész ajtót kinyitni. A hálószobában megjelenik 

a nappaliban lévő kisasztalhoz hasonló bútor, de itt fali tárolóként, ami az egységességet 

erősíti. A hálóban továbbá elhelyeztem egy kis dolgozóasztalt, ami lényegében egy bútorlap, 

bakokra állítva, így ha esetleg ideiglenesen valamit a szobában kell tárolni, könnyen 

szétszedhető. A szék ugyanolyan típus, mint az étkezőben, ha vendég érkezik, ezt a széket 

úgy lehet az étkezőben is használni, hogy nem tűnik fel. 

 

Gyerekszoba 

A gyerekszobát a ferde fal oldalára terveztem, ez a szoba kevésbé érzékeny erre az 

adottságra. Hogy a fürdőszoba vezetékeinek és berendezéseinek hangja ne zavarja a 

gyerekszobát, Rigips hanggátló előtétfalat terveztem be a két helyiséget elválasztó fal mellé. 

 

Gépészet 

Az meghatározott elemekből építettem fel a rendszert, de kisebb csővezetékekkel, illetve nem 

az ajánlott csőből, hanem nagyobb merevségű fém csövekből, amiket a födémhez lehet 

függeszteni. A friss levegő bevezetés minden helyiséghez megoldott, az elszívás a fürdőben 

történik vonalszerű anemosztáttal. Ez a megoldás gátolja a fürdőből a pára és a szagok 

kijutását és kevesebb gépészeti vezeték elhelyezését teszi szükségessé. Az étkező fölötti 

vezeték és a szobák előterén átmenők látszó csövek. Az előbbi oldalfala perforált, így nincs 

szükség anemosztátra a befúváshoz. A szobákban fehérre festett ráccsal takarható el a nyílás. 


