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LaKásripOrt

Vendéglátónk beleunt 
az albérleti létbe, és 
amint anyagi lehetősé-
ge engedte, saját  
la    kás után nézett.  
a kö  rültekintő keresés 
sokáig tartott, de  
végül remek ered-
ménnyel zárult.

KompaKt 
otthon extrákkal
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A  lakás keresésekor 
és megvételekor döntő 
tényező volt a 8 m2-
es budai panorámás 
terasz, amelynek 
díszkővel burkolt ferde 
falszakasza teljes 
intimitást nyújt Ágnes 
számára, és egy moz-
dulattal egybenyitható 
a lakással. A kényel-
mes méretű „helyiség” 
kora tavasztól késő 
őszig plusz szobaként 
funkcionál – ezt szol-
gálja a berendezése 
is a levehető párnás 
kanapéval és a levél-
mintás szőnyeggel.

Á gnes már nagyon 
vágyott egy olyan hely-
re, amit kötöttségek 

nélkül, teljesen a saját ízlésére 
szabhat. „ráadásul olyan 
otthont kerestem, amely új 
építésű, a környezete kertvárosi 
jellegű, a lakásnak otthont adó 
társasház pedig fiatalos és 
friss hangulatú” – meséli az ifjú 
tulajdonos. további fontos 
szempont volt, hogy a kere-
sett otthon kis alapterületű, jó 
elosztású legyen, de viszonylag 
nagy – lehetőleg panorámás – 
erkéllyel rendelkezzen. ágnes 
„szigorú” elvárásaival magasra 
tette a mércét, így nem csoda, 
hogy közel egy évig kereste az 
igazit, míg végül – mint a mesé-
ben – elnyerte méltó jutalmát.  
a mint egy 40 m2-es, tetőtéri ott-
hon már az első találkozáskor 
lenyűgözőnek bizonyult és min-
denben teljesítette tulajdonosa 
kívánságait, a funkciók remek 
elosztásától kezdve a térérze-
ten át – csupán a fürdőszobát 
határolja ajtó – a budai hegyek 
látványáig. a pontot az i-re 
az ágnes elgondolása alapján 
tervezett, letisztult vonalvezeté-
sű egyedi bútorok rakták fel.

a KonyhÁt 
jelzésszerűen 
választja el a nap-
palitól a szellős 
vonalvezetésű, két-
személyes étkező-
bárpult. anyagában 
és stílusában a 
konyha berendezé-
séhez illeszkedik, a 
látványt krómlábú, 
türkiz bárszékekkel 
színesítették.

a terasz falsíkjának mintegy beltéri 
folytatása a hálót a nappalitól részben 
elkülönítő, üvegfelülettel is tagolt falsza-
kasz. a ferde falsíkot ügyesen hasz-
nosítva rendezték be a türkizkék szín 
uralta hálószobát, amely a nagy méretű 
ablakon át fürdik a természetes fényben.

a Közösségi térből a hálóba vezető széles 
átjáró mindkét oldalát kissé rusztikus hatásúvá teszi 

a homokszínű díszkő burkolat. a nappali felőli oldalon 
az előző tulajdonostól örökölt és fehérre festett, áttört 

mintás, lerakónak is használt radiátortakaró, felette 
a tévékészülék kapott helyet, míg a háló felőli oldal 
praktikus, mindent elnyelő gardróbszekrényt takar.

a többfunKciós nappalit 
a teraszra, illetve az innen élvezhető 
panorámára tájolták. a mennyezetig 
beépített, minden négyzetmétert 
hasznosító, fehér konyhabútornak 
remek hátteret ad a festett, kékes-
zöld üvegburkolat. a fehér-bézs-kék 
színkombinációt a lakás egészé-
ben összehangolták, és a textil-
kiegészítőkön is megjelenítették.

Kültéri 
kanapéval 

komfortosítot-
ta a teraszt

A pengefallal 
szeparált  

hálórészből  
a terasz  

is látszik

helyKímélő, lebegő 
fiókos szekrények, a megvi-
lágítást is magában foglaló 
tükör és a sarokban elhe-
lyezett zuhanypanel teszik 
komfortossá a fürdőszobát.

Egyedi bútorok kivitelezése:
London Design Faipari Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 105.

www.londonbutor.hu
info@londonbutor.hu
https://www.facebook.com/londonbutor/

+36-30/465-1573

hirdetés

térnövelés tavasztól őszig


