80 m2
BALRA Nem szokványos
elôszobafal a bejárattal
szemben
LENT Az egész lakáson
végigvonuló színhangulat
a bézs, kiegészítve
feketével és ezüsttel
JOBBRA A nappali
tükörfalában kapott helyet
a tévé és alatta
a biokandalló. A vízszintes
osztású óriási tükör
nagyobbnak láttatja
a szobát

A lakás teljes belsôépítészeti tervezését, az átépítés lebonyolítását,
a mobil és beépített bútorok tervezését, gyártásának felügyeletét,
az egyéb lakberendezési feladatokkal együtt Puttó Interior Design
csapata végezte Kiss Márta Mária vezetésével. Mobil: +36 30 9 434 434
kissmarta@puttodesign.hu | www.puttodesign.hu
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Paraméterek,
praktikák
■ 80 m2-es, teljesen felújított lakás egy

belvárosi százéves házban
■ Két hálószoba és két fürdôszoba
kialakítása
■ Egyedi tervezésû beépített és mobil
bútorok

Szálloda helyett otthon
A Szabadság térnél találta meg második otthonát
utazásai során a Budapestbe beleszeretô üzletember
és családja

■ Látványos belsôépítészeti megoldások
tükrökkel, poszterekkel, fényekkel
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Szöveg, belsôépítészet, lakberendezés: Kiss Márta Mária | Fotó: Molnár Péter
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EZEN A KÉPEN Egységes keretbe fogja
a lakáson végigfutó fehérített tölgy
svédpadló a különbözô funkciójú tereket
JOBBRA Optikailag nagyítja a poszter
az amúgy kis konyha méretét a pult feletti
tükör pedig megkettôzi

K

ülföldi üzletember számára kerestünk lakást Budapest belvárosában. Utazásai annyira megsûrûsödtek,
hogy a szállodai létet fel kívánta váltani egy ideiglenes otthonnal. A rossz beosztású, elhanyagolt, 80 m2-es lakásban azonnal megláttuk a benne rejlô lehetôséget.. A megrendelô igénye egy jól felszerelt, két hálószobás és két fürdôszobás lakótér kialakítása volt, hogy ha a családja is vele
utazik, akkor is elférjenek kényelmesen. Modern, világos,
elegáns, luxushangulatú lakást képzelt el a megbízó, olyat,
amit kedvenc szállodáiban is megszokott.
Teljes belsôépítészeti átépítést igényelt a lakás, gyakorlatilag a határoló falakon kívül mindent lebontottunk. Ekkor
kezdôdött el a tér újraszervezése. A külsô nyílászárókat a régiekkel azonos hangulatban és színben gyártattuk újra, a
belsô ajtókkal pedig követtük az elôre megálmodott, vízszintes csíkozású hangulatot. A helyenként nyomasztó belmagasság kiküszöbölésére a helyiségek méretéhez igazított
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álmennyezetet helyeztünk fel. Itt rejtettük el a gépészet és a
légtechnika vezetékeit, csöveit, ez lehetôséget teremtett a
hangulatos led füzérek és beépített lámpák elhelyezésére. A
változatos világító testekkel kiegészítve, mindig a napszakhoz és a lakásban tartózkodók hangulatához lehet alakítani a
fényeket. Az árnyékolásban a rolettákat kiegészítve mindenhol egyedileg varrott, fekete szegélyû bézs római rolók
segítenek. Az egész lakást erre a két színre hangoltuk. Így kapott minden helyiség – a két fürdô kivételével – fehérített
tölgy svédpadló burkolatot, ezzel kapcsolva egységes keretbe
a lakást. A parketta lábazata és a radiátorburkolatok mindmind fehérek, fokozván az üde, tiszta hangulatot, amit a falak bézs színe csak még jobban kiemel. A nappaliban a
klasszikus kanapék puhasága, a szônyeg melegsége remekül
ellenpontozzák a fekete acélvázas asztalok, lerakók szigorúságát. Ugyanez a szándékolt ellentét húzódik meg a tükörfal
ridegsége és benne helyet kapott design kandalló melegségé37

BALRA Átlátás az étkezôbôl
a nappaliba
JOBBRA Falba süllyesztett szekrény
ad elegendô helyet a beépített
gépeknek és tárolásnak
LENT Vendégháló kinyitható kanapéval
és tükrös gardróbszekrénnyel

ben. A nappali így lehet egyszerre puha és csillogó. A lakás nappalival átellenben lévô részén lett
kialakítva a szülôi intim zóna, a háló és a hozzátartozó fürdôszoba. A fürdô a térbe állított kád
köré szervezôdik tiszta, világos burkolatokkal és
ravasz fényekkel. A hálószoba stílusát meghatározó ezüst, tûzött háttámla a megrendelô egyetlen
kérése volt, amit azonban nagy örömmel fogadtam el. A Prestigous Shine tapéta, a függesztett
lámpák és az ágytakaró remekül egészítik ki egymást ebben az ezüst világban. A kis fekete fésülködôasztal ezüst fiókja csak felteszi a pontot erre
a hangulatra.
A középsô részben helyeztük el egy térben az
étkezôt és a konyhát. Ebbôl a térbôl nyílik még a
második fürdô és a kis háló. Ebben a fürdôben
inkább a praktikumon volt a hangsúly, a vécé,
bidé, mosdó mellett azért itt is találtunk helyet
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egy épített zuhanyfülkének. A vendégszobába,
ami a kislányok szobája itt tartózkodásuk idején,
ôk választották ki a New-York-i „vasalóházat”
ábrázoló posztert. Ez is és a konyhában lévô óriás
poszter egyedileg méretre készült a megálmodott
helyre. A konyhai mediterrán utcarészlet szándékoltan a kis alapterületû konyha vizuális tágítását
szolgálja. A konyha kicsi ugyan, de a közlekedô
szemközti falának felhasználásával mégis alkalmas
akár nagyobb vendéglátásra is, hisz helyett kapott
minden, a modern konyhában nélkülözhetetlen
konyhagép. A tárolást az egész lakásban beépített
szekrényekkel oldottuk meg. A világos bézs
frontfelület végigvonul az összes helyiségen,
megtalálhatjuk a hálóban, a vendégszobában és a
konyhában egyaránt. A lakás minden részében
jelen van a csillogás, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy egyetlen helyiségbôl sem hiá39
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Magánvélemény
■ Kedvenc helyem a lakásban:
a nappali, ahol az óriási tükörfal
megduplázza a fényeket és a teret
■ Amit másként csinálnék: nincs ilyen,

így tetszik, ahogy van
■ Legjobb ötlet: a falba süllyesztett
beépített szekrények és természetesen
a rengeteg tükör
■ Kedvenc tárgyam: a fürdôkád
és a poszterek

BALRA FENT A hálószobából nyíló fürdôszoba a térbe állított design fürdôkáddal
BALRA LENT Világos bézs csempe, rejtett fények, fehér szaniterek duplázódnak
meg a tükörben
FENT Az elegáns, tûzött ágytámla ezüst színe visszaköszön az ágytakarón,
díszpárnán és a mennyezetrôl függô lámpabúrán
JOBBRA Fésülködôasztal modern stílusban, radiátorburkolat klasszikusan

nyozhat a tükör. Gondolhatunk itt a nappali nagy tükörfalára
vagy az étkezô kis tükrös falfülkéjére. A tükrökben létrejövô
reflexiók folyamatos változatossága teszi oly játékossá és
megbízóink minden érkezésekor más-más arcát mutató hangulatos otthonná ezt a megújult, tükrös belvárosi ragyogást.

INFOPLUSZ:
Beépített bútorok, konyhabútor: www.toresz.hu
Tükrök: www.bartaglas.hu
Parketta: www.triparkett.hu
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