
London Deco tetőtéri lakás

Műleírás

Egy fiatal 27 éves magyar lány tetőtéri otthona kelet Londonban, a Soutwark Park és a 
King’s Stairs Gardens közelében, egy négyemeletes lakóház negyedik szintjén. Megbízóm
egy hazánkban is érdekelt nemzetközi média ügynökség megbecsült alkalmazottja, 
gyakran fogadja barátait, munkatársait közös beszélgetésre, grillezésre a tágas teraszon. 

A lakás berendezéséhez a munkahelyétől is kapott jelentős támogatást. A 
lakberendezési terveimet egy ugyancsak Londonban élő és dolgozó magyar design csapat
segített kivitelezni, néhány helyi mesterember szakszerű közreműködésével. A 
berendezési tárgyak zömét Európában közismert Lengyel, Cseh, Olasz, és más bútor, 
burkolat, valamint szaniter gyártók kínálatából sikerült összeállítani.

Felosztás, funkciók, helyiségek

A tetőtéri 56 m2 alapterületű lakásba lift visz fel, a bejárati ajtó a lépcsőházból nyílik, itt 
más lakás nincs. A bejárati ajtóból közvetlenül a nappali-konyha-étkező közös térbe 
lépünk, az előszoba funkciót a fali fogasok, a tükör, és leginkább a burkolat jelzik (1,9 m2).
A lakás 4 osztatlan fő légtérre oszlik, ehhez csatlakozik a nyugati oldalon a nagy erkély 
(16 m2), amely kiváló hely a grill partiknak, és ahonnan csodás a kilátás Londonra. 

A nappali-konyha-étkező egy légtér (24 m2), aztán külön a fürdő (5,5 m2), és a 
hálószoba (11,5 m2). Van még egy másik, vegyes funkciójú szoba, amely vendégszoba, 
dolgozó, és gardrób is egyben (10,2 m2).
 A legnagyobb, nappali-konyha-étkező burkolata egységes, csak a bejáratnál és a 
középponti közlekedőnél (3,7 m2) van mozaik padló, jelezve, hogy ott kicsit más a funkció.

A konyhával is egy légterű nappalit csak az elhelyezett kanapé, a fotelek, a 
dohányzóasztal alkotja. A konyha, illetve az étkező felé keskeny komód zárja le a területet.

A konyhabútor a bejárattal szemben lévő fal teljes hosszában húzódik. Balról a 
magas tárolók és a beépített hűtőszekrények, középen az egyenes munkapult alul nagy 
tárolókkal, a pulton a mosogatótál aztán az indukciós főzőlap, felette egy páraelszívóval. 
Jobbra a középmagas szekrénybe helyezett sütő és mikró, mellette egy keskeny tároló 
zárja a sort. A helyiség közepén áll az alapból hat személyes, dekoratív olasz design 
étkezőasztal. Balra a központi közlekedőnél egy bárpult támaszkodik a falnak, két magas 
ülőhellyel, üveges faliszekrénnyel, és ide került a kávéfőző is.

A fürdő kis előterébe került a szárítós mosógép. A WC a fürdőben van, a sarok 
aszimmetrikus fürdőkád álló zuhanyozásra is alkalmas, íves üveg paravánnal felszerelve.

A hálószoba és a vendégszoba felett ferde manzárdtető van, egy-egy billenthető 
tetőablak biztosítja a fényt és a szellőzést. 

Stílus és koncepció

A lakás egészén az Art Deco karakteres, modern stílusa vonul át megjelenve egy-egy 
markánsabb elemben, hozzá megcsillantva a glamour, a hollywoodi filmvilág csillogásából 
is keveset, amely keveredik a kortárs bútorok, tárgyak praktikus könnyedségével.
Mivel az igényes megrendelő fiatal életvidám nő, az enteriőrben megjelennek a derűs 
színek, romantikus, lágy vonalvezetésű bútorok, praktikus kiegészítők, puha textilek. Az 
üveg-fém kombinációk, a nemes kerámia és kőfelületek, az olasz design fényűző 
megjelenésű bútorai és világítótestei együtt alkotják a nem mindennapi hatást.
A berendezés kialakítása eleget tesz mind az intim magánélet, és az időnkénti 
mozgalmasabb baráti, szakmai összejövetelek követelményeinek is.


	London Deco tetőtéri lakás
	Műleírás
	Felosztás, funkciók, helyiségek
	Stílus és koncepció

