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Gombhoz a kabátot
Belépve az átalakítás elôtti épületbe, egy sötét bútorokkal gondosan berendezett,
falakkal szeparált földszinti tér fogadott. Az emeleten még a ház építése idején
(15-20 évvel ezelôtt) igen kedvelt lambériázott falak határolták a tereket. Szinte
magától értetôdôen adódott a feladat: hozzunk fényt a kiskunfélegyházi családi házba.
Lakberendezés és szöveg: Orosz Andrea | Fotó: Nagyapáti István
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megrendelők nyitottsága adott lendületet a tervezéshez.
Érdekes volt, hogy az egész ház színvilágát a nem mindennapinak mondható függöny határozta meg. Mintázata adta az álmennyezet ritmusához az ihletet. Szóval
gombhoz vettük a kabátot. Az eredeti koloniál stílushoz
képest nagy átalakuláson ment keresztül a ház.
Első lépésként eldöntöttük, hogy az előszoba konyhával
határos falát, egy kis rész kivételével, ami az előszobafalnak
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szükséges volt, lebontatjuk. Végre az előszoba és az abból
nyíló nappali rengeteg fényhez jutott a konyhaablakon
keresztül.
A korábbihoz képest nyitottabb, hangulatában is vidámabb
enteriőr volt a cél, ám a minőség is fontos szempont volt.
Természetes volt tehát, hogy a kialakítandó stílus is ezeket a
jegyeket hordozza majd. Így az elkészült enteriőr minden
pontján megjelennek a minőségi textilek , furnérok, dekor-
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1. A megemelt
elôszobabútor könnyebbé
teszi a takarítást, alatta is
elférnek a cipôk,
melyeknek nagy része
a közeli lépcsô alatti
szekrényben kapott
helyet
2. Az étkezôasztal
vendéglátáskor bôvíthetô.
A plusz székek a
garázsban kaptak helyet.
Terítéshez egyedi terítôket
készíttettek
3. A lakberendezô által
tervezett konzolasztal
dekoratív darab az étkezô
és a nappali között
kialakult falszakasz elôtt.
Íves formájával nem
zavarja a közlekedést
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4. A falnyílások egykor ajtóknak adtak helyet. Köztük a luxust és eleganciát sugalló bárszekrény áll,

ami a mostani tévés fal helyén lévô régi bársarkot váltotta ki
5. A színes üveg és textil válaszfal mögött kondigép rejtôzik. A kis tetôtéri beugró az áttetszô válaszfallal megoldotta a kondi szoba kérdését,

ugyanakkor nem zárja le egy téglafal a fényt a lépcsôtértôl
6. Szabadon álló polcok helyett gipszkarton falba süllyesztett fülkékben alakították ki a médiafalat.

A süllyesztett bútorelemek egységet képeznek az álmennyezettel

lemezek , tapéták, a fa, kő-és beton hatású hidegburkolatok.
Friss, üde, mégsem hivalkodó színeket használtunk.
A teljes belső tér fehér falai a tiszta vonalakkal tervezett
bútorokkal ideális hátteret nyújtanak az anyagok hangsúlyozására. Például így a visszafogottan elegáns, fehérített tölgyfurnéros konyhabútor érvényre tud jutni. A közösségi terekben világos földszínek a jellemzőek, amit a csodálatos, extravagáns selyemfüggöny színei és mintázata, az ülőgarnitúra
rozsdabarna párnái törnek meg annyira, hogy a tér játékosságot és dinamikát kapjon.
A konyhabútor tervezésekor fontos szempont volt, hogy a
legnagyobb igénybevételnek kitett munkalap ne legyen kényes,
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sem anyagát, sem színét tekintve. Így született meg a szürkésbézs gránit ötlete. A szürke sötétebb árnyalata az ülőgarnitúrán,
a világosabb az étkező-konyha egy falát borító tapétán köszön
vissza. A cél az volt a tervezéskor, hogy a megszülető látvány ne
legyen hivalkodó, minden összhangban legyen, érvényesüljenek a nemes felületek, bárhova pillantanak.
A visszafogott színekhez, az emeletre indulva, lassan
bekapcsolódnak a tulajdonosok egyedi preferenciáit tükröző
élénkebb színek. Ügyelni kellett arra, hogy ne térjünk el a
ház eredeti hangulatától, koncepciójától és az új színek beillesztése ellenére a hálók kifejezzék a megrendelők egyedi
személyiségét.
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*

Paraméterek,
praktikák

7. A hálóban az egyik helymegtakarítási ötlet a tolóajtós beépített szekrény
8. A kivitelezô ötlete volt, hogy a sötét kis tetôtéri helyiségbe vágjunk ablakot,

a lakberendezô pedig egy kis falbontással hozzákapcsolta a térhez a polcok helyén lévô kis tároló zugot
9. A házigazda hálószobájának férfias jellegét jól tükrözik a fémes kiegészítôk és a kékes tapéta.
A függönyök elkötése nemes eleganciát vitt a térbe

� Egybefüggônek, ezáltal nagyobbnak
mutatja a két teret a nappali és az étkezô
egységes burkolata
� Világításul és tárolóhelyül is szolgálnak
a nôi hálószoba ágy mögötti falfülkéi
� A hátsó fal éleibe került rejtett fények
mélyítik a teret. A mosdó feletti fal
120 cm-tôl teljes felületében tükörborítást
kapott, ami szinte megduplázza a teret
és a természetes fényt
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Egy belső tér egyik legfontosabb tényezője a fény. Mivel a
földszinten nincs minden oldalon ablak, fontos szerepet
kapott az álmennyezet, amibe rejtett és külső ledvilágítás is
került; borús időben, téli estéken is kellemes általános fényt
érünk el vele. A lépcsőház falát díszítő beton és fa hatású
dekoritlemezek hosszanti élében, a konyhabútor alsó részében szintén led világítás bújik meg.
A ház padlóburkolata szürke és bézs, amelyek színeit a
földszintről a lépcső köti össze az emelettel. Az emeleti szo-

bákban természetesen a földszinti laminált padló folytatódik.
A hálószobákhoz tartozó fürdőszobákba a hálókhoz illeszkedő színeket választottunk. A fő fürdőszobában négyféle burkolólap simul egymásba, anélkül, hogy zavaró lenne, mivel
színeik harmonizálnak. A zuhany aljában csúszásmentes felületű burkolat nyújt biztonságot.
A ház asztalosipari bútorait (beépített szekrények, nappali
bútor, konyhabútor) egyedi terv alapján készültek. A konyhabútor, mivel mennyezetig ér a háziasszony kérésére, rengeteg
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10
dolgot elrejt. A hálószobák szerencsére nagy alapterületűek,
így a gardróbszekrények bőven elfértek. A hálószobák folyosóján a fürdőszoba melletti gardróbszekrény rejti a mosógépet,
tisztítószereket, törölközőket. A folyosó másik végén lévő kis
beépített szekrény pedig a nyomtatót, amelyhez vezeték nél-

kül minden szobából indítható a nyomtatás. A nappaliban, a
tervezés elejétől fogva tudtuk, hogy a kanapé fölé egy festmény fog kerülni. Hosszas nézelődés után végül egy helyi festőművésszel készítettük el a képet, akihez elvittük a kanapé
párnáit, és a virágokat azok színe alapján festette meg.
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10. Modern, fiatalos hálószoba volt a
megrendelô igénye, azzal kiegészítve, hogy
egy dolgozósarok is kapjon benne helyet
11. Ebben a szobában mindig tavaszi a
hangulat
12. A férfi és nôi hálószobákhoz tartozó
fürdôszobában sikerült helyet nyerni azzal,
hogy a folyosón lévô gardróbszekrénybe került
a mosógép. Az egyedi mosdószekrény
bôrhatású elôlapja az elôszobabútorban is
visszaköszön egy szalagdísz formájában
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