
BELSŐÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS

1. Előzmények
A 95 m2-es felújításra szoruló családi házat egy fiatal házaspár vásárolta meg, hogy itt
alakítsák ki új otthonukat a hamarosan érkező első gyermekükkel. 
Mindketten  nem helyhezkötött,  kreatív  munkát  végeznek,  így az  otthoni  munkavégzés
lehetőségét is szertnék megteremteni. 

2. Tervezési program 
Az  épület  külső  megjelenésében  eredeti  formáját  megőrzi,  belső  tereiben  nagyobb
átalakításon  megy  keresztül,  az  új  igényeket  kielégítő  terekkel,  korszerű  anyagokkal,
technikákkal.  A terveket  a  várható  új  funkciók,  új  igények  (tágasabb  nappali-étkező-
konyha,  otthoni  munkaállomás,  gyerekszoba,  szülői  háló  gardróbbal  és  zuhanyzóval,
kádas fürdőszoba, külön wc) figyelembevételével alakítottuk ki. 
Jó  arányokkal  rendelkező,  letisztult  terekkel,  de  helyenként  karakteres  geometriai
formákkal és színekkel kialakított otthont tervezünk. 

3. Belső terek tervezett kialakításának rövid leírása 
Az  eredeti  elrendezésben  nappali-étkező-konyha  és  3  hálószoba  szerepel,  viszont  a
család számára tágasabb közösségi térre és 2 hálószószobára van szükség.

Dolgozó:
A kert felőli 3. szoba területét megkapja a nappali-étkező-konyha, melyhez szervesen tud
kapcsolódni az otthoni irodai rész. Ennek a térnek a szeparálási lehetőségét egy három
egységből álló tolószerkezetes víztiszta biztonsági üvegfallal oldjuk meg, így biztosítjuk a
konyha tágasabb térérzetét és a természetes fény beáramlását. 
A dolgozó falát egy fotós barát tapétaként felhasznált fényképe díszíti,  ami a házaspár
vidéki gyökereinek helyszínét idézi meg. 

Konyha-étkező-nappali: 
A közösségi tér letisztult  vonalvezetése mellett,  a konyhasziget bátor színválasztása, a
kandalló  és előtte  elhelyezett  kényelmes fotelek játékossága határozza meg az egész
nappali-étkező hangulatát.  A 6 fő leültetésére alkalmas étkező és L alakú kanapé egy
nagyobb társaság fogadását teszi lehetővé. 
A tv mögötti ablaknyílás parapet magasságát 40 cm-re emeljük, hogy a kandalló patkája
és a könyvespolc végig fusson a nappali teljes hosszában. 

Előszoba:
Az  előszoba  egyedi  tükrös  kompozíciójú  beépített  szekrénye  és  a  konyhabútor
folytatásaként  beforduló  újabb  tároló  biztosítja  a  család  és  vendégei  kabát  és
cipőtárolását.

Gyerekszoba:
Az  újonnan  érkező  családtag  szobája  az  alacsonyra  tervezett  fiókos  tárolóbútor  és
játszómatrac által válik a későbbiekben könnyen bővíthetővé. 
A szoba hangulatát itt is a kedves állatos óriásplakát nagyvonalúsága idézi meg. 



Szülői háló, gardrób, zuhanyzó: 
A házaspár számára  egy szállodai szoba elrendezését megidéző teret alakítunk ki, ahol a
saját privát szférájukon belül megoldható a ruháik tárolása és a reggeli és esti fürdőszobai
készülődés  intimitása.  A  három  funkcióval  rendelkező  teret  lambériával  kialakított
álmennyezettel,  illetve  a  teljes  belmagasságban  falsíkon  belül  futó  tolóajtókkal  kötünk
össze optikailag. 
A zuhanyzó és a dolgozó közötti térhatárolást savmaratott üvegfallal oldjuk meg, hogy a
zuhanyzóba is bejuthasson a temészetes fény. 
A gardrób bútorainak frontján újra visszaköszön az előszobai egyedi geometrikus tükrös
megoldás. 
A hálószoba ablakainak parapetmagasságát 40 cm-re csökkentjük, így az ágyon fekve is
tágasabb érzetünk lehet. 

Fürdőszoba és külön wc:
A közlekedőből nyíló fürdőszobába helyezzük el a mosógépet, illetve egy kád és egy wc is
itt kap helyet. A külön wc kézmosóval kerül kialakításra. 

4. Alkalmazott anyagok, elemek
A ház teljes területén, kivétel a vizes helységekben azonos szalagparketta kerül lerakásra,
ezzel a természetes fa jelenlétének igényét biztosítjuk.
A nyílászárókon zsalúziával oldjuk meg az árnyékolást. 
A hőszivattyús falfűtési/hűtési/szellőztetési rendszernek köszönhetően klíma és radiátorok
elhelyezésére nincs szükség. 

 


