
Főszerepben 
a funkcionalitás 

és a földszínek

Átláthatóság, egyszerűség, praktikusság és esztétikum: ezek 

voltak a család elvárásai a háztól, amit végül teljes mértékben 

meg is kaptak igényeik szerint testre szabott hajlékuktól.

A hátsó pihenőteraszt használja legtöbbet a család. 

Mivel ide a házból közvetlenül a fürdőszobából 

lehet kijutni, ezért ezt inkább a kert felől vagy a 

nappaliból nyíló teraszon keresztül közelítik meg
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gy kétgyermekes család ké- 
nyelmes otthonába kaptunk 
meghívást, mely Budapest 

egyik peremkerületi kertvárosában 
épült.

A természetkedvelő házaspárnak 
a választásnál fontos szempont volt, 
hogy a közelben legyenek iskolák, be- 
vásárlási lehetőségek, könnyen elérhe- 
tő a Belváros, maga a környék csen- 
des, visszafogott és nyugodt legyen. 
Szerették volna, ha az épület egyszin-
tes, hogy még a hálószobákhoz se kell- 
jen lépcsőzni, de tulajdonképpen más 
elvárásuk nem volt, hiszen lelkesen 
és örömmel vágtak volna bele egy 
esetleges teljes körű átépítésbe is. »

E

Az utcafrontról nézve a széles 

lépcsősor és a bejáratot védő, 

timpanonos előtető teszi még 

impozánsabbá az épületet

Az előszoba nincs lezárva, a házba lépve rögtön feltárul  

előttünk a nappali nagyvonalú tere

A belépő már az előszobában ízelítőt kap a lakás 

atmoszférájából. A nyílászárókat még az eredeti, 

klasszikus stílusban berendezett házhoz választotta 

az előző tulajdonos, itt a visszafogott színekkel és 

modern vonalvezetésű bútorokkal kiegészülve 

bájos, eklektikus miliőt teremtenek
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A nappalit és az étkezőt elválasztó akvárium 

a családfő elképzelései, álmai szerint épült meg. 

Igazán impozáns látványelem, mely a nappaliból 

és a konyhából egyaránt remekül élvezhető
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A bézs, a sötétbarna és a zöld színhármasa uralkodik a nappali terekben, harmóniát és nyugalmat árasztva

Az étkező nem külön helyiségbe, hanem közvetlenül a konyhába került. 

A többfunkciós helyiség a család egyik kedvenc helye a házban

Az akvárium tövében egy kellemes beszélgetősarkot alakítottak ki. 

A fotelek ölelésében Ágnes édesanyjának 60 éves, szépen felújított teázóasztala áll

» Végül megtalálták az ideális épüle- 
tet, melynek – a véletlen így hozta – 
a beosztásán, alaprajzi elrendezésén 
csak minimálisan kellett változtatni, 
ám a falakon kívül szinte minden 
megújult: cserélték a burkolatokat,  
a színeket és természetesen a búto- 
rokat. Belsőépítész és lakberendező 
helyett a tervezés főbb irányvonalait 
lelkes háziasszonyunk, Ágnes hatá- 
rozta meg, a részletek kidolgozása, a 
konkrét látványtervek és a bútorok 

elkészítése pedig a London Design 
feladata lett, akit egy ismerősük aján- 
lott a párnak.

A földszintes épület elrendezése  
a helyiségek funkciója szerint három 
traktusra osztható. Az első rész rög- 
tön a bejárat után az előszoba és az 
ebből nyíló vendégszoba, fürdő és 
kamra. A második traktus innen egy  
lépcsőfokkal lejjebb, az előszobához  
szép íves átjáróval kapcsolódó nappa- 
li, valamint a vele egy térben kialakí- 

tott konyha/étkező lett. A harmadik  
rész a nappaliból egy folyosón keresz- 
tül megközelíthető intimzóna, ahol 
a három hálószoba, a gardrób és a 
fürdőszoba található. Az épület érde- 
kessége, hogy három oldalról is terasz 
kapcsolódik hozzá, melyek a nappali- 
ból, az étkezőből és – rendhagyó mó- 
don – a fürdőszobából közelíthetők 
meg. A ház alatt egy hatalmas alag- 
sorban a játszószoba, a mosókonyha 
és a szauna kapott helyet. »
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A 13 éves Barnabásnak csak az volt a kérése, hogy szobájában a fekete és a narancsszín domináljon Ez a színes, vidám mesevilág a 7 éves Bálint birodalma. A színeket természetesen ő választhatta ki, 

a részletek anyukája fantáziáját dicsérik

A régi pincéből egy játszószobát alakítottak ki, ahová nem csak a gyerekek és barátaik, 

de a felnőtt-társaság is szívesen visszavonul. De itt az alagsorban, a játékszoba mellett 

kapott helyet a szauna, a konditerem és a mosókonyha is

» A berendezés alapkoncepciója a 
földszínek használatára, az átlátható- 
ságra és a funkcionalitás szem előtt 
tartására épült. A London Design re- 
ferenciamunkáinak áttekintésekor a 
tulajdonosoknak megakadt a szemük 
egy dohányzóasztalon, és annyira 
megtetszett nekik, hogy az lett a nap- 
pali berendezési tervének kiinduló- 
pontja, hozzá alakították a többi bú- 
tor letisztult, modern vonalait és szín- 
világát. Jó döntés volt, hogy az összes 
bútor tervezése és kivitelezése egy 
kézbe került, így az egész házon, helyi- 
ségről helyiségre átvonuló modern, 
ugyanakkor elegáns stílus és anyag- 
használat egységes, harmonikus vég- 
eredményt hozott.

B. I.

Ágnes és Zoltán hálószobájában a nappaliban használt színek  

jelennek meg, de a tapétázott falnak és a sok textilnek köszön- 

hetően sokkal intimebb hangulatot árasztva
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Természetesen a fő fürdőszoba 

bútorait is mind egyedileg,  

kimondottan ebbe a térbe  

tervezték és gyártották. Kü- 

lönösen szép megoldás  

a mosdó feletti beépí- 

tett világítás

A fürdőszoba és a WC 

közötti falba falfülkéket 

süllyesztettek, melyek 

akár dekorációk elhe- 

lyezésére, akár tárolás- 

ra kiválóak

A bútorokAt tervezte és kivitelezte: szépkuti Márton, london design kft.
2364 ÓcsA, bAjcsy-zsilinszky utcA 105. | www.londonbutor.hu | tel.: +36-30/465-1573

Az AkváriuMot tervezte és kivitelezte: www.egyediAkvAriuM.hu | tel.: +36-30/869-2828
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