
MŰLEÍRÁS 
 

 
A feladatom egy 56 négyzetméter alapterületű tetőtéri lakás berendezése volt. A tulajdonos egy jól szituált, 29 éves 
pszichológus hölgy, aki szakmájában egyre több sikert ér el. Nagyon elfoglalt, sokat dolgozik. Irodája/rendellője a lakástól 
mindössze 15 percre található, ahova gyalogosan jár. Hobbija a divat, ezen kívül elkötelezett természetvédő. Otthonának 
kialakításánál fontos szempont volt, hogy a pihenés, a feltöltődés mellett, a vendégfogadásnak is megfelelő tere legyen, 
hiszen kiterjedt baráti körrel rendelkezik. Újabban egyre gyakrabban főz, a konyha tervezésére kiemelt hangsúlyt helyeztünk.  
 
A lakás tájolása kedvezőnek mondható; a bejárat az északi oldalon van. A nagy ablak és a terasz nyugati tájolásúak, így 
viszonylag kellemes mennyiségű fény jut a lakásba. A nappali ablakai nyugatra, a hálószobáé keletre néznek. 
 
A térszervezésnél sok dolgot adottságként kellett kezelni; a konyha és a vizesblokkok helyén nem lehetett változtatni, így az 
egyes életterek elhelyezése tulajdonképpen determinált volt. Nem volt kérdés hol legyen a nappali, a hálószoba, a konyha. 
Két dolog okozott nagy fejtörést. Az egyik a fürdőszoba kérdése; a hölgy szerette volna a dupla komfort kialakítását, 
elsősorban azért, hogy a rendszeres vendégfogadások során legyen lehetőség a vendégek számára a mellékhelyiség 
kényelmes használatára az ő intim zónájának megőrzése mellett. A helyszűke miatt erre nem volt lehetőség, A másik a kicsi 
alapterület és a tetőtér adta szűk terek voltak. A megbízó szerette volna a térérzet növelése okán megnyitni a tereket, úgy, hogy 
az egyes funkciók jól elkülönüljenek, de a fény mégis szabadon áramolhasson. Emiatt szinte minden falat kiszedtünk; a két 
szobát összenyitottuk, a zárt közlekedő folyosó megszűntetésre került. E célt szolgálja az egységes burkolat használata is; 
hiszen a hálószoba fürdő-részének kivételével mindenütt a DREAMFLOOR által forgalmazott, világos tölgy színű Egger vízálló 
laminált padlóját fektettük le. Az egyes funkciókat szétválasztottuk ugyan, de a kelet és a nyugat nem került teljes elkülönítésre, 
mivel  az intim zónát részben egy üvegajtóval választottuk el a közösségi résztól. 
 
A lakásba belépve egy közlekedő folyosóra érkezünk, ahonnét balra található a mellékhelyiség, ott kapott helyet a mosó-, és 
szárítógép is. Innen tovább haladva a hálószobába jutunk, annak is a fürdőszoba részébe, ahol a RAVAK luxus színvonalú 
pihenést szolgáló szabadon álló Freedom O kádja került elhelyezésre, ami mellett egy mosdó is található tükörrel és hangulatos 
világítással. Itt a lakás hölgy tulajdonosa kényelmesen elkészítheti reggeli, vagy akár esti sminkjét is - ez a lakás legintimebb 
zuga. A hálóban ezen kívül található egy kényelmes ágy, melyet az Art and Design-tól választottunk (Poliform – Kelly), valamint 
egy Egger bútorlapokból összeállított, egyedi tervezésű nyitott gardróbszekrény tükörrel, melyek segítségével az öltözködésére   
igényes hölgy minden reggel könnyen rátalálhat a megfelelő összeállításra. A hálószoba másik ajtaja egy a Hofstadter által 
készített egyedi üvegajtóval került szeparálásra a közösségi tértől, melynek oka a terek és a fény útjának a megnyitása voltak. 
A bejárattól egyenesen tovább haladva találjuk az előszobát, ahol egy egyedi tervezésű beépített szekrény rejti a tulajdonos 
kabátjait, cipőit, az adott évszakban nem használatos ruhákat, a bőröndöket és takarító eszközöket. Emellett egy praktikus 
kialakítású pad gondoskodik a kényelmes elindulásról/megérkezésről és a vendégek kabátjainak tárolására is bőven van hely.  
Jobbra, ill. egyenesen pedig a nappali-konyha-étkező együttesét találjuk. A nappali egy stílusos, egyedi tervezésű 
térelválasztóval került szeparálásra. A hölgy az Art and Design-tól vásárolta a Poliform Tribeca kanapéját, mely rendkívül 
kényelmes. Ezt a kis sarkot igazán otthonossá varázsolja az elektromos kandalló, melynek kialakításához egy 20 cm-es sávot 
lecsíptünk a térből, de egy kisebb könyvespolc is született általa. 
A lakás leghangsúlyosabb része a konyha, mely az FOREST által forgalmazott Egger bútorlapokból egyedileg terveztük. Nagy 
hangsúlyt helyeztünk a konyha korszerű, minden igényt kielégítő kialakítására. E célt szolgálják a Whirlpool-tól választott 
modern konyhagépek (páraelszívó, hűtő, sütő, mikrohullámú sütő, elektromos főzőlap), a Marmorin-tól választott dupla 
mosogató medence, a korszerű KLUDI mosogató csaptelep is. Az étkező bútorzata szintén az Art and Design kínálatából, az 
olasz Poliform elegáns termékeiből került kiválasztásra. 
Innen juthatunk ki a közel 15 nm-es pazar panorámájú grill-teraszra, ahol kényelmesen helyett kaptak a a SpaTrendtől 
választott Luxor kerti bútorai, illetve a Broil-King kerti gázgrill is. A terasz padlózatát, illetve a lakás külső falát a Kő-tárból 
választott gyönyörű travertin light mészkővel burkoltuk. 
 
A lakás korszerű és letisztult megjelenésű nyílászárókat kapott (teraszajtó és bejárati ajtó – INTERNORM, tetőablakok – Fakro, 
beltéri ajtók - HOFSTADTER). A külső nyílászárók beépített árnyékolóval (redőnnyel, illetve rolóval) lettek felszerelve, melynek 
következtében a lakásba jutó fény jól szabályozható. 
 
Fontos kívánság volt a világítás korszerű megoldása is. Az összes helyiség kapott központi világítást, mely célt sok helyen 
mennyezeti spot-ok szolgálják, A hangsúlyosabb lámpatestek inkább a helyi megvilágításban vesznek részt; a hálóban, az 
étkezőben, a tükröknél. A lámpatesteket az ELTER kínálatából válogattuk. 
 
A társasházban házközponti fűtés van. A lakásban a Zehnder design radiátorait választottuk minden helyiségben. 
 
A hölgy új otthona alapvetően mai modern kortás stílusban került berendezésre benne az olasz eleganciát a skandináv 
letisztultsággal párosítva. A keretet az egyszerű és letisztult formák (minimál stílusú bútordarabok és nyílászárók), valamint a 
padló és fal visszafogott, világos színvilága (világos tölgy padló és fehér falak) adják. Az összhatást a konyhában és a 
fürdőszobában egyaránt megjelenő szürkés árnyalatú, beton hatású falburkolatok egyszerűsége mellett a luxus kényelmet 
sugárzó puha bútordarabok (kanapé, ágy, fotel) és a praktikusan berendezett konyha együttese teremtik meg, melyek egy kis 
tetőtéri fészek hangulatát varázsolják a helyszínre. Az olasz bútordarabok nem csupán kényelemet, hanem eleganciát is 
sugároznak, melyekhez további adalékul a kiválasztott világítótestek légiessége szolgál. A színek (natúr tölgy, fehér, bézs, 
szürke, vízkék) megválasztásával egyrészt arra törekedtünk, hogy némi légiességet csempésszünk a szűk térbe, másrészt 
pedig a természet szeretetét is hangsúlyozzuk.  Ez utóbbi célt szolgálják a több helyen megjelenő fa és madár motívumok is 
(térelválasztó, tapéta, kisplasztika, párna, festmények, kiegészítők). 
A lakás nincs túlzsúfolva bútorokkal, de rengeteg egyedi tervezésű beépített tároló került kialakításra. A berendezés igény 
szerint jó minőségű, közép-, és felső árkategóriás darabokból került összeállításra. 
 
 


