
Műleírás 

Frissen végzett lakberendezőként csapatban dolgozva, egymást segítve alkottunk 

meg egy olyan álomotthont, amelybe mindketten szívesen beköltöznénk. 

A közös pontok megtartása után megszületett a családmodell. Egy fiatal pár 

kertvárosi 95 m2 alapterületű családi házának enteriőrjét gondoltuk újra. A nő 

munkája mellett lakberendezőként tevékenykedik, a férfi saját vállalkozást vezet. 

Fontos szempont volt, hogy kialakításra kerüljön egy nyugodt hely a kreatív munkára 

és lehetőség legyen a kültéri pihenésre is. Sokszor fogadnak vendégeket egy-egy 

vacsora erejéig, azonban alvó vendégük csak ritkán van. 

Ezen elvárások miatt a közösségi tér bővítésre került és kiegészült egy vendég 

mosdóval. Az eredeti alaprajz teljesen megújult. A új terek kialakítására gipszkarton 

falak építésével került sor. A pihenő és dolgozó zóna egy közlekedővel teljesen el lett 

szeparálva a közös helységektől. A dolgozószoba, egyben alkalmas a hozzátartozó 

fürdővel vendégfogadásra is. 

A házba a közösségi térrel egy légtérben elhelyezkedő előtérbe érkezünk, amit egy 

egyedi térelválasztó különít el az étkezőtől. Itt került elhelyezésre egy egyedi, a 

nappali ülőgarnitúrájával színben és stílusban harmonizáló, tárolóként is használható 

kárpitos ülőke. A bejárati ajtóval szemben található beépített szekrény nem csak 

bőséges tárolási lehetőséget nyújt, de idekerült elrejtésre a mosógép és szárítógép, 

így a fürdőben semmi nem zavarja a relaxálást. A központi porszívó a garázsban lett 

elhelyezve. 

Az étkezőben egy 4 fő számára kényelmesen használható asztal került elhelyezésre, 

hozzá lágy vonalvezetésű, kényelmes székeket választottunk. 

Az étkező mellett helyezkedik el a közvetlen kertkapcsolatos, tágas konyha a 

hozzátartozó félszigettel, amely magában foglal egy 2 személyes reggeliző pultot. 

Fontos volt egy mindennel felszerelt, tágas, mégis barátságos konyha kialakítása, 

mivel a főzés és étkezés jelenti a mindennapi kikapcsolódást a munka után. 

A nappali teraszajtójának köszönhetően megfelelő időben szinte eggyé válik a 

terasszal, ahol a vendégek fogadásáé és az pihenésé a főszerep. A funkciókat az 

egyedi mennyezet választja el egymástól, ebbe kerültek beépítésre a spot lámpák is, 

amelyek az általános megvilágítást biztosítják. 

Az előtérben balra fordulva egy vendégmosdóba léphetünk, mellette pedig a pihenő 

és dolgozó zóna közlekedőjébe. Ebből a közlekedőből nyílik először a dolgozó- és 

vendégszoba a hozzátartozó fürdővel, majd a hálószoba a saját fürdőjével és 

gardróbbal. 

A benti terek mellett a teraszon megtalálható egy wellness és pihenő részleg is 

jakuzzi-val, napozóterasszal és pihenésre, valamint étkezésre alkalmas bútorokkal 

és egy faszenes grillel. A teraszra egyedi, antracit színnel porfestett pergola készült. 

A ház fűtését levegő-levegős hőszivattyús rendszer biztosítja, melynek kültéri 

egysége a garázs mögé került elhelyezésre, a beltéri egységek pedig az ajtók fölött 

vannak. Emelett a fürdőszobákban elektromos törölközőszárító radiátor biztosítja a 

megfelelő hőmérsékletet. 

A előszoba és az intim zóna közlekedője közé egy fekete üvegezésű, 110 cm széles 

tolóajtó került, hasonló megoldás található a hálószoba és a hozzátartozó fürdő 

között. 

A nappaliba, hálóba, vendégszobába és a hozzájuk tartozó közlekedőbe parafapadló 



került, a többi részre hidegburkolat. 

Az ablakok és a külső ajtók egységesen antracit színűek és reluxával ellátottak. 

Miután kialakult a végleges térszervezés, mindkét fél ragaszkodott a természetes 

felületekhez és színekhez. Az enteriőr uralkodó eleme a sötét színű, természetes 

kőfurnér, mely a nappalit a kandallón keresztül köti össze a konyhával és 

előszobával. Ugyanez a burkolat jelenik meg a külső homlokzaton. A sötét színű, 

hideg anyagot a meleg fa felületek és világos színek törik meg, ezzel kölcsönözve 

otthonos és barátságos hangulatot a modern háznak. 


