
Műleírás 

A tervező otthona 

A 95 m2 alapterületű lakás egy középkorú házaspár elképzelt otthona, ahol azért 

leginkább a lakberendező feleség ízlése, kedvelt színvilága dominál. 

Jól látható, hoy a színek nagyon fontosak számukra és élettel töltik meg a lakás 

minden helyiségét.  

A házaspárnak nincs gyermeke, így a rendelkezésre álló területet ennek megfelelően 

lehetett kihasználni. Mindketten legfőképpen otthonról végzik a munkájukat, így 

fontos volt a kényelmes és megfelelően felszerelt dolgozósszoba kialakítása. A 

feleség egyik hobbija a varrás, így ennek megfelelő hely is szükséges volt.  

A házaspár gyakran fogad vendégeket és egyik szenvedélyük a konyha, így fontos 

volt, hogy ez központi helyet foglaljon el otthonukban. A konyhafrontot a szemközti 

falon beépített hűtő, kamraszekrény es tálalószekrény egészíti ki.  

A visszafogottabb színvilágú hálószoba megfelelő nyugalmat biztosít a pihenéshez, 

amit a hálószoba mellett kialakított, tágas, „luxus” fürdőszoba is támogat. Itt dupla 

mosdó, szabadon álló kád és walk-in zuhanykabin teszi a fürdés élményét 

maximálisan élvezhetővé.  

A tágas gardrób és a közlekedőben elheyezkedő két nagyszekrény megfelelő 

tárolási helyet biztosít számukra.  

A házaspár nagyon szeret olvasni és lelkes könyvgyüjtők is, könyveiknek számos 

könyvespolc biztosít helyet a nappaliban és a dolgozószobában is. Mindketten 

nagyon fontosnak tartják a megfelelő világítás kialakítását, igy otthonukban jelentős 

számú és egyben dekoratív világítás kapott helyet.  

A nyugalmat és pihenést biztosítja számukra a kényelmes kanapéval ellátott terasz 

is, ahol egy jó minőségű Kamado grill is rendelkezésükre áll.  

A nappaliban sarokkanapé és fotel, az étkezőben szintén sarokkanapé teszi a 

mindennapi étkezést és a vendégfogadást is kényelmessé.  

A TV-nézés má nem foglal el központi helyet a házaspár életében, de ritkán egy egy 

jó filmet szívesen megnéznek, így a kandalló fölött, egy kép mögé elrejtve található a 

TV készülék.  

A dekorálás természetesen a feleség kedvelt tevékenysége, a lakásban számos 

gyertya, viharlámpa, puha szines textilek segítik a kellemes, otthonos hangulat 

elérését.  

Az otthonosságot ezen kívül még a természetet idéző sok „fa” burkolat (konyha, 

étkező, nappali, hálószoba), illetve a fürdőszobában használt fa mintájú kerámia 

burkolat is biztosítja. 


