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INSPIRÁLÓ OTTHONOK
Budapesten

Fest Kriszta lakberendezőt szinte megigézik az elhagyottan álló öreg 
házak, amelyekről már lemondtak, mert túl sok időt, pénzt, munkát 
igényelnének, hogy újra méltóságteljesen mosolyogjanak vissza ránk. 
A 2017. évi nyári számunk után íme egy újabb rákosligeti munkája!  

SZÖVEG FEST KRISZTA
 

FOTÓ JURASSZA ZSÓFIA

- mai hangulatok
RÉGI FALAK 

A házhoz tartozó romantikus terasz és füves kert végtelen 
nyugalmat és harmóniát áraszt, hangulatos családi ebédek 
és beszélgetések kedvenc színtere. Milyen jó is egy hosszú 

munkanap után egy ilyen teraszos házba hazaérkezni.  
Olyan, mintha mindig nyaralnánk…
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A
 
mikor megpillantottam a közelünkben régóta magányosan 
álló, ’30-as évekbeli lepusztult házon az eladó táblát, lányomék 
már hosszú ideje házkeresésben voltak. Annak ellenére, hogy 

ők egyáltalán nem láttak benne fantáziát, tanácsomra mégis úgy döntöttek, 
hogy megvásárolják. Természetesen a hátam mögött lévő tapasztaltokkal 
lakberendezőként, kivitelező kollegákkal én egészen másként látom a 
dolgokat, mint ők, rögtön megláttam a ház lehetőségeit, hogy mit is lehet 
belőle kihozni. A bizalom is csodálatos érzés, hogy ez esetben a lányom, 
máskor idegen megbízóim maximálisan hisznek az igéretemben, hogy 
az újjáépített ház, lakás pontosan olyan lesz, amilyen otthonra vágytak, 
amilyet maguknak elképzeltek. 

A ház eredeti alaprajzát teljesen újragondoltam, átterveztem, egy szobát 
hozzátoldva kisgyermekes lányomék igényeire szabva álmodtam meg. Az 
így 74 négyzetméteresre bővült ház fő falain kívül minden bontásra került, 
beleértve a tetőt is. Építésztervező kolleganőmnek köszönhetően az épí-
tész tervek is hamar elkészültek, és az engedélyezést követően februárban 
már nagy erőkkel folyt az építkezés kiváló generálkivitelező csapatomnak 
köszönhetően. A felújítás során fő szempont volt a takarékos, minőségi 
anyagok és rendszerek használata. Az aljzat szigetelését követően a ház 
padlófűtést kapott, amelyet hőszivattyú szolgál ki. A rendszert három fan-
coillal egészítettünk ki, amelyek a nyári melegben a hűtésről gondoskodnak. 

A téglafal
fel- és lefelé világító 
lámpái esténként
különös fénnyel 
ragyogják be 
a nappalit.

A nappali kanapéján időzve a tévé és bio kandalló 
egysége, valamint a konyha kerül fókuszba. 

INSPIRÁLÓ OTTHONOK
Budapesten

»
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A konyhában a fa és a fehér 
kombinációja a meghatáro-
zó, valamint csempe helyett 
megjelenik a nappaliban 
használt téglaburkolat is. 
Mind a funkcionális megvi-
lágítást, mind a dekorációs 
fényt adó lámpatestek hoz-
zájárulnak a lakás kellemes 
hangulatához. 

INSPIRÁLÓ OTTHONOK
Budapesten

Az utcafronti nyílászárók méretén nem változtatva alumínium 
nyílászárókat építettünk be. Az ablakok felső harmadában 
lévő osztás és az ablakokat körülölelő keret hangulatossá 
teszi az egyébként tágas ablakokat. A ház eredeti adottsága, 
a homlokzati visszaugrás egyszínű vakolt falként unalmas, 
jellegtelen képet mutatott volna, ezért a belső bontásból nyert, 
letakarított, szeletelt téglákkal karakteres külsőt nyert a gra-

fitos homlokzati hőszigetelés és finom színre festés után. A 
ház belső terének tervezésénél a természetes anyagok, tégla, 
fa, sok fehér fal, nyugodt vonalak használatával próbáltam 
egységes, kényelmes otthont teremteni két felnőtt és egy kis-
baba részére. A legnagyobb teret a nappali-étkező-konyha 
egybenyitott tere foglalja el, ezen kívül két hálószoba, két für-
dőszoba és egy mosókonyha szolgálja ki a család igényeit. 

A nappaliból az előszobába pillantva 
a halványszürke és a fehér látványa 
fogadja a nézelődőt, a kert felől pe-

dig szinte árad be a fény. 

»
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A tölgyfa hatású padlócsempét a falon is 
folytatva, illetve ugyanilyen színű mosdó-
szekrényt használva a szürke csempe már 
egyáltalán nem teszi sötétté vagy komorrá 
a fürdőszobát. Az egyébként kis helyiség-
ben a walk-in zuhany fix üvegfala szinte 
észrevehetetlen.

INSPIRÁLÓ OTTHONOK
Budapesten

Fest Krisztina lakberendező

Designdock – a megfelelő hely elindulni akár egy 
hasonló, akár egy teljesen új felé, életre keltve egy 
ötletet, megvalósítva egy álmot. A munkáimból 
fakadó büszkeség sarkall a továbbfejlődésre, hogy 
mindig a legjobbat nyújtsam megrendelőimnek.

  A napos háló-
szoba szépségét 
az egyszerűsége 
és letisztultsága 
adja, a mély 
    ablakpárkány     
pedig kitűnő     
   hely a családi 
fotók számára. 
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NÍVÓSAROK
Lakberendezés, styling Fest Krisztina Designdock 1172 Budapest, 
Abaliget utca 106. Tel.: 70/274 3188 www.designdock.hu
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A gyerekszoba fehér 
és rózsaszín pettyes falát 
a lakberendező és lánya 
festette a baba érkezésé-
re. A textil kiegészítőket 
és fehér bútorokat köny-
nyű volt ehhez igazítani. 

Fontos, hogy ha több fürdőszoba is van, 
legyen közöttük némi összhang. A gyerek-
szobából nyíló kádas fürdő színvilágában 
reflektál a másikra, ahol szintén a fa és 
a szürke a domináns.  
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