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Sokszor meg kell küzdenünk az igaziért. Hiszen nem elég rátalálni, amire vágyunk.

Ha nem sikerül elképzelésünk szerint átformálnunk, akár csalódás is lehet a vége.

Szerencsére most ez nem így történt.

140 m2

Valóra vált álom

Szöveg: Pannonhegyi Katalin | Lakberendezés: Fest Krisztina | Fotó: Székely Péter

BALRA FENT Egy jól eltalált, merész, sötétszürke falszín felirattal és

egy régi thonett szék, ennyi kell az alaphangulat megteremtéséhez

az elôszobában

JOBBRA FENT Nem csupán térnövelô az elôtér tükrös ajtaja,

hiszen megkettôzi a látványt, de a kanapéról kinézve gyönyörûen

visszatükrözi a kandallót is

EZEN A KÉPEN A ház középpontjában

a rég áhított kandalló áll, letisztult

formavilágával, a farakással, a díszes

cement padlólapokkal és a felújított

fotellal megtestesíti mindazt, amit a

lakberendezô elképzelt

*Magánvélemény
■ Kedvenc helyem a lakásban: a nappali, ahol együtt lehetek

a lányaimmal és sok a fény. A munka mellett a mindennapi fôzés

kapcsol ki legjobban, ezért a kényelmes konyhát is nagyon

szeretem  

■ Amitôl különleges lett: a lakás szíve a kandalló és

a mennyezetig érô farakás, amely a saját kezûleg felújított

(áthúzott, újrafestett) régi fotellel együtt valahogy az otthon

melegét testesíti meg számomra

■ Legjobb ötlet: fontos volt, hogy az irodám ne legyen szem

elôtt, ne egy ajtó mögött kelljen dolgoznom, de mégis halljam

a lüktetését a családnak, így kerül a közlekedô folyosó végére,

a hálószobám elôtt kialakított részre

Rákoscsaba polgári részében álló, ôsfákkal teli kert-

ben álló épület  megtestesíti mindazt, amit a három

lányát nevelô édesanya valaha elképzelt magának.

Nem csupán a kétszintes lakás mérete, beosztása és kialakí-

tása ideális, de itt minden négyzetcentiméter a lakók igé-

nyeihez lett szabva. Szó szerint, hiszen a lakberendezô nem
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csupán otthonnak, de könnyûszerkezetes referenciaháznak,

bemutatóteremnek és tervezôirodának is szánta az épületet,

amit a mesés kertben lebontott vályogház helyére tervezett.

A korábbi otthonok, évek tapasztalatai kikristályosították

benne a tökéletes lakóhely ideális képét; tisztában volt vele,

mire, mennyi helyre, milyen stílusra és elrendezésre van

szükségük, milyen tárgyak fogják körülvenni ôket, és na-

gyon is tudatosan, ennek fényében saját maga rajzolta elô ki-

vitelezô kollégáinak az épület vázlatát. Tudta, hogy az ügy-

felétôl kapott, áthúzatott fotelnak és egy régóta vágyott kan-

dallónak mindenképpen helyet kell kapnia a nappaliban,

hogy olyan dolgozóhelyet szeretne, amely kiesik a nappali

forgalmából, még sincs külön szobában, ajtó mögé zárva, és

hogy rengeteg természetes fény mellett fogják csak jól érezni

magukat itt. Mondhatni, hogy gombhoz készült a kabát, de

pontosabb úgy fogalmazni, hogy álmaik köré épült a ház.

BALRA FENT Néhány lépcsôfokkal lejjebb fekvô

nappali meghitt kuckója a türkiz párnákkal

feldobott bézs sarokkanapéval berendezett

társalgó, a közös, összebújós tévézések,

beszélgetések helyszíne

BALRA LENT A csupa faétkezôt az elôzô

lakásból hozták magukkal, ám az asztal helyét

kijelölô két óriás függeszték egészen új arculatot

adott neki

JOBBRA FENT Legszebb dísze a felülvilágító

ablakkal világosabbá tett  konyhának a szürke

mintás cementlapos falburkolat, amely szinte

kiugrik a világos felületek közül



7170

Letisztult, javarészt hideg, neutrális árnyalatokkal – fehér-

rel, szürkével – megkomponált enteriôrök fogadnak, ám en-

nek ellenére nagyon meghitt, barátságos és valahogy finom

és nôies az egész. Talán az egyszerû, fehér kandallóban lo-

bogó tûz – amelynek fénye szépen visszaverôdik a csupa tü-

kör elôszobagardrób felületén –, vagy a mellette magasló,

takaros farakás az oka, az egész lakáson végigfutó bükkpadló

és az elôzô lakásból ideköltöztetett hasonló tónusú, modern

faétkezô természetes anyaga, vagy a modern közegbe be-

csempészett, felújított régi, kedves bútordarabok teszik, de

valóban megnyugvás tölti el az embert idebent. Kilépve a

rohanó mindennapokból, itt végre meg lehet pihenni és el-

gyönyörködni a részleteken. Mint mondjuk a hófehér, mo-

dern minimál konyha hátfalát és a kandalló elôtt a padlót

díszítô, különleges, festett, szürke-fehér mintás cementla-

pokban, amelyek egészen egyedi ízt adnak a térnek. Ugyan-

csak míves cementlapok – virágokra emlékeztetô motívu-

mokkal, padlizsán árnyalattal színesítve –  kerültek az emeleti

lányfürdô padlójára is, izgalmas, szônyeghatást keltve az

egyszerû szürke, illetve fehér csempés helyiségben. Vagy

nézzük csak a fényeket, amelyek oly fontosak a háziasszony

számára. Nemcsak a gondosan elhelyezett ledes lámpákról,

szpotokról van szó, amelyek megvilágítják a szekrényeket,

konyhapultot,vagy a két gigantikus, fekete függesztékrôl,

*Paraméterek, praktikák
■ Újonnan épült, faszerkezetes ház Rákoscsaba polgári, ôsfás

kertvárosi részén

■ Az alul 100, fent bruttó 40 m2-es alapterületû kétszintes ház

három nagylánynak és édesanyjuknak nyújt otthont, négy

hálószobával, két fürdôvel, nagy közös nappali-étkezô-

konyhával

■ Ezúttal a ház épült a vágyak és a meglévô bútorok köré, és

nem fordítva, így nem kellett semmiben kompromisszumot kötni

BALRA FENT Kifeszített acélsodrony „szárítókötelekre” csíptetve lógnak két sorban az ágy melletti falon a legkedvesebb fényképek,

újságkivágások; könnyû cserélgetni ôket és egyedivé teszik a szobát

FENT Fehér és türkiz adja az alapot a kiwizölddel és egy kis lilával megbolondított lányszobában, amit mintás függöny és egy mókás fehér

függôfotel tesz még különlegesebbé
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amely kijelöli az étkezôasztal helyét s egyben meleg fénykör-

be vonja a körülötte ülôket, vagy a falikarokról, amelyek fi-

nom, romantikus hangulatot varázsolnak, de a bevilágító, át-

világító ablakokról is, amelyek napközben még több termé-

szetes fényt engednek be a lakásba. Felüdülés körülnézni az

elegáns, friss színárnyalatok harmóniájára épülô lányszobák-

ban is, amelyek mind-mind lakójuk egyéniségéhez igazod-

nak. És a letisztult modern környezetben nem lehet nem

felfigyelni a régi, beszédes tárgyakra – a felújított fotelra vagy

a békebeli thonett székre –, amelyektôl a katalógusba illô

bemutatóház igazi otthonná válik. Egy megvalósult álomott-

honná, ahonnan nehéz kilépni.

INFOPLUSZ:
Lakberendezés, kivitelezés: Fest Krisztina, www.designdock.hu

BALRA FENT Mintás, szônyegszerû cementpadló díszíti a szürkére és fehérre

hangolt lányfürdôt

JOBBRA FENT Kellemes lila árnyalatú falától válik a fenyôbútoros, fekete fém-

kiegészítôkkel ellátott nagylányszoba igazán egyedivé

EZEN A KÉPEN A világos juhar hálószobabútor adott volt, a puritán berendezést

egy mókás ötlet, a sötétszürke falon „lebegô” háromdimenziós angyalkás

bárányfelhô teszi kedvessé és romantikussá

JOBBRA A ház hátsó részén, a folyosó

beugrójában lett kialakítva a lakberendezô kis

irodája, ahol rajzol, tervez és alkalomadtán

ügyfeleit is fogadja

Földszint

Tetôtér


