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Kiválasztott családmodell: fiatal házaspár, óvodás gyermekkel, akik sokat utaznak, szeretik a 

természetet, az egzotikus tájakat.  

Pályázatom koncepciója, trópusi klasszikus plein-air fogalom köré építettem fel.  

A plein air az impresszionizmus festészeti újítása, mely a műteremből a természetbe hívta ki 

a művészeket, hogy természetes közegben alkossanak, és figyeljék meg a fény árnyék 

hatásokat, és színeket. Erre a fogalomra alapozva építettem fel koncepcióm vezérvonalát. 

Ebben az esetben a természetet hívtam be a lakás enteriőrjébe, és olyan burkolatokat, 

természetes anyagokat használtam, melyek a természet közelségére, trópusi hangulatra 

hajaznak, egzotikus környezet érzetét hozzák életre. Erre utal a háló banánleveles, a nappali 

kígyóbőr mintás tapétája, fa falburkolatok, természetes kőburkolatok használata. Majd 

mindezt társítva egy kis klasszikus belsőépítészeti elemekre jellemző osztásokkal. 

A családmodell életviteléhez alkalmazkodva alakítottam át az alaprajzot. Az előszobából 

szembe belépve az elszeparált intimszférát hoztam létre, ahol a gyerekszoba került 

kialakításra. A lakás adottságait figyelembe véve, kisgyerek miatt a fürdőszoba és 

mellékhelyiség közelségét fontosnak tartottam. A gyerekszoba pink fehér, állati szőrre 

emlékeztető tapétája, domináns eleme a kislányszoba hangulatának, mely a szürke fehér 

kiegészítőkkel, tároló bútorokkal szorosan harmonizál. 

A fürdő trópusi hangulata, a fahatású padlóburkolat, és Porcelanosa természetes színű, 

hullám vonalú , mészkőhatású falburkolata teszi izgalmassá. A természetes lágy elemeket, a 

Kludi legömbölyített Amba csaptelepei, Marmorin  Ugo mosdótálja erősítik. 

Az előszobából jobbra az étkező, konyha, nappali légterébe érünk. A közlekedési útvonalat, 

balra az étkező asztal, jobbra a konyha szegélyezi. A két funkciót, a Kő-tár üvegre laminált 

ultra vékony kőszeleteiből készült térválasztó dekor falai, és a mennyezet gerendákra hajazó 

tagolása határolják el a nappali világától. Az ultra vékony kőszelet a törtfehér alsó és felső 

konyhaszekrény között tér vissza, szintén üvegre laminált formájában.  

A nappali vad, egzotikus kígyóbőr tapétája, a tapéta színével megegyező faléc osztásokat 

kapott, mely megtöri, hangsúlyossá teszi a szoba falát. A petrol kék ülőgarnitúra a természet 

vizeinek színét varázsolja az enteriőrbe. 

A nappaliból a szülői hálóba érünk, ismét klasszikus osztott falak, banánleveles tapéták 

környezetébe csöppenünk, mintha csak az őserdőben hajtanánk fejünket nyugalomra. A fa 

falburkolat is az esőerdő fáinak hangulatát hozzák életre. A szőnyegpadló  világos  szürkés  

fungo  színe  a természet föld színeivel azonosult. 

 

 

 

 


