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A feladat egy tetőtéri lakás enteriőrjének megtervezése volt egy fiatal, 30 év körüli egyedülálló hölgy 

részére, aki kedveli a luxust és szeret nagy társaságot meghívni az otthonába gyakori jelleggel. 

A lakás stílusa modern, amelyet egy kis glamour stílussal ötvöztem, mivel ez a stílus jól tükrözi a 

luxust. Sok tükröt használtam, magasfényű bútorokat és világos színeket a falakon, tapétákon és 

bútorok tekintetében is, mivel ez volt a megrendelő kívánsága. A nappali-étkező- konyha helységben 

egy kevés lilával bolondítottam meg a natúr színeket. 

A nappali-konyha-étkező egy légtérben maradt, viszont előszoba nem volt leválasztva, így egy rövid 

falat terveztem a bejárathoz, hogy mégis egy kicsit el legyen szeparálva a nappalitól. Ezt a nagy 

helységet igyekeztem úgy elrendezni és berendezni, hogy a sok vendégnek is legyen hely ahova le 

tudnak ülni, így a közlekedő melletti falat kivettem és a konyhát elvittem abba az irányba.  

Az előszoba falát beljebb vittem a fürdő felé, így lett hely néhány kisebb szekrénynek és cipős 

szekrénynek. Ez a fal 15-ös lett, hogy egy síkban legyen a WC-nél található gipszkarton fallal, így egy 

falfülke is elfér benne az előszoba oldalán. 

A fürdőszoba nagyon kicsi volt, így ezt a helységet nagyobbra terveztem, úgy, hogy az egyik szobából 

elvettem egy kisebb részt.  A megrendelő hölgy fürdeni szeret, így zuhany helyett kád mellett 

döntöttünk. 

A 2 szobából egy nagy tér lett, amelyet egy rövid gipszkarton fallal választottam le. A hölgy kívánsága 

volt, hogy nagyon szeretett volna egy gardrób szobát, így ezt a kívánságát sikerült ezzel teljesíteni. A 

gipszkarton fal egyik oldalán a gardróbban egy fésülködő asztal található, a másik oldalon, a hálóban 

pedig egy TV, mivel nagyon szereti a régi filmeket az ágyból nézni. Ez látszik a kiegészítőkön is, mivel 

Audrey Hepburn az egyik kedvence. A fésülködő asztalon egy laptop is kényelmesen elfér így 

dolgozni is tud itt. 

A háló falát a nappali felé 15 cm-esre terveztem, hogy elférjen benne egy tolóajtó, így ezzel is 

nyertünk helyet, hogy kivettem a másik ajtót hogy a konyha kényelmesen elférjen. 

A nappali-konyha- előszoba-közlekedő részeken álmennyezet rejti a lakás hűtő,- fűtő, szellőztető 

berendezését. Ebbe a gipszkarton mennyezetbe terveztem még spot lámpákat, illetve a hálóban a 

ferde sík gipszkarton volt már, így beépíthető spotokat ide is lehetett tervezni. Ahova lehetett belógó 

lámpákat is terveztem, hogy minél jobb legyen a megvilágítás, illetve helyi világítást alkalmaztam, 

asztali illetve fali lámpák használatával. 

Burkolatok szempontjából a nagy térbe vinyl padlót javasoltam, mivel jól bírja a strapát a konyhában 

is. A hálóba parkettát, a fürdőbe pedig márvány hatású hidegburkolatot terveztem a padlóra. A falon 

pedig a márványhatást kombináltam üvegmozaikkal. A konyha falburkolata mozaikmintás kerámia 

burkolat. 

15 cm-es gipszkarton falfülkét terveztem a mosdóba a kád mellé, hogy legyen hova pakolni az 

illatszereket, illetve az előszobába a cipős szekrényhez, így kicsit nagyobb a hely. 

A nyílászárókat és ajtókat lecseréltük fehérre, hogy összhangot alkossanak a berendezéssel. 

Véleményem szerint tervezési szempontból a legideálisabbat sikerült kihozni úgy hogy egyedül is és  

barátok társaságában is megfelelő és kényelmes környezet álljon rendelkezésre. 

 



 


