
zarátságos, meghitt, mediterrán
hangulatot árasztó, vagyis egy csep-
pet sem szokványos társasház alsó
szintjén helyezkedik el az a kisla-

kás, melynek tulajdonosával igyekeztünk
a lakóház élénk, déli hangulatát becsem-
pészni a lakásba is, hiszen sokat utazó, vi-
láglátott ügyfelem lelkéhez is közel áll ez a
világ.
A belsô nyílászárók és burkolatok minô-
sége is megfelelô volt, így munkám során
inkább a dekorelemek kiválasztására és a
burkolás módjára koncentráltam.
A lakás építészeti adottságai sok változta-
tásra nem adtak lehetôséget, inkább csak a
tér jobb kihasználása érdekében alakítot-
tunk ki falmélyedéseket, amivel egy picit
tágasabb érzetet keltettünk a nappali-ét-
kezô-konyha együttesében, és a nagyobb

Már a ház építése során bekapcsolódtam a munkálatokba, 

azonnal megfogott az épület formai kialakítása, 

pedig akkor még nem is sejtettem, hogy a végeredmény ennyire 

színes, ennyire játékos lesz. 

Kicsi a világ
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mélységet igénylô tévészekrényt, illetve a
hûtô-mikro-kamraszekrény nagyobb tö-
megét rejtettük így el.
A konyha aprócska, de valóban minden
megtalálható benne, ami egy jól mûködô
háztartáshoz szükséges. A készülékeket
ajtók vagy redônyök mögé rejtettük, az
elôkészítésben pedig nagy segítség az
étkezôasztal, ami természetesen bôvít-
hetô.
Mivel nemcsak a nappali, de még az
elôszoba is szorosan egy térben helyezke-
dik el az étkezô-konyhával, így a szobák
bútorai egyedi készítésûek, ugyanazon a
kéz alkotása valamennyi. Finom, selymes
tapintású furnér, igényes kialakítású fron-
tok, perforált lemez, és vele azonos mintá-
zatú homokfúvott üvegbetét teszi teljessé
az összképet. A bútorok meglepôen sok
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tárolóhelyet rejtenek, sôt a lehajtható író-
asztallap mögött otthoni iroda rejtôzik.
A gyerekszoba egy kisiskolás nagyfiú bi-
rodalma, ahol meleg tapintású, lekerekí-
tett élû fenyôbútorok találhatók, köröttük
pedig kék, sárga, piros színek, és sok-sok
játék, autó, könyv. A függöny és a tapéta-
bordûrcsík összhangja finom játék a szí-
nekkel és az anyagokkal.
A függönyök, textilek különösen a háló-
szobában kaptak hangsúlyos szerepet. Az
ágy mögötti sötét, vöröses terrakotta szín-
nel megegyezô, különlegesen szép, organ-
za fényáteresztô és taftos, színjátszó fényû
dekorfüggönyt választottunk. Ebbôl az
anyagból készült az ágytakaró, és hozzá
sok-sok párna, tüllfodorral vagy anélkül. 
A nappali drapériáját oldalt és felül is koc-
kás organzával kombináltuk, így tettük
frissé és egyénivé.
A hálószobát meleg kuckóvá varázsolják a
meghitt színek és anyagok. A tárolást itt
egy kényelmes gardrób teszi könnyebbé,
melynek különlegessége, hogy az ággyal
szemközt, az eltolható gardróbajtó mögött
egy kifordítható konzolra szerelve kapott
helyet a kistévé, így az használaton kívül
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nem rontja az összképet, és nincs útban az
aprócska szobában.
A lakás nagy erénye, hogy bár a közössé-
gi térként szolgáló nappali-étkezô-kony-
ha egység méretei nem igazán túlzóak,
ám a nagy ablakoknak köszönhetôen
egész nap fényben fürdik, tavasztól ôszig
pedig kibôvül egy hatalmas terasszal,
ami egy saját, zsebkendônyi kertben vég-
zôdik. ●
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