31 m2

ezen a képen Ez a látvány
fogadja a lakásba belépôt
jobbra Kedvenc olvasósarokká
vált az ülôpad

Leánylakásból babaház
Megrendelôink fiatal házasok, akik Budapest környékén, az agglomerációban találták meg
otthonukat. A feleség „leánykori” lakása megmaradt, barátnô lakott benne, majd annak
kiköltözésével felmerült a kérdés: mire hasznosítsák a lakást a továbbiakban. A férj gyakran
külföldön dolgozik, így a házaspár úgy döntött: a lakást második otthonukként megtartják,
és a feleség az idôközben megszületett babával a férj távolléte alatt használni fogja.
Szöveg, belsôépítészet, lakberendezés: Csizmadia Zsuzsa, Kiss Márta Mária | Fotó: Molnár Péter
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eladatunk az volt, hogy a megváltozott igényeknek megfelelő,
modern, otthonos, meleg hangulatú, elegáns lakóteret álmodjunk a
meglévő helyére. A kellemes kisvárosias utca lombjai egy körülbelül tíz
éve épült többlakásos társasházat rejtenek, amelynek első emeletén
található a 31m2-es garzon. A lakótér viszonylag nagy fürdőszobából,
egy kisebb előtérből és a szobából állt. A falakat nem mozgattuk meg,
csupán a konyhaszekrény mellett és avval szemben lévő rövid pengefalat bontattuk el a célból, hogy a kis alapterületű otthon így tágasabbnak
tűnjön. Mivel a garzon eredetileg is jó állapotban volt, így annak egyes
elemei nem igényeltek cserét, illetve a megrendelő kérésére maradtak.
A garzon nagy, utcára nyíló ablakai minden napszakban ontják a
fényt. Az ablakok a padlótól szinte a mennyezetig érnek, felső egy-

ségük nyitható alsó egységük fix. A megrendelő remek ötlete volt,
hogy angol mintára ülőpadot tervezzünk az egyik sarokablak elé. Ez
adta az ötletet arra, hogy a kis lakást „angolosan” gondoljuk újra. És
hogy miért fehér színben? A tervezők és a megrendelő azonnali
közös döntése volt. Szakmailag a világos színek használata indokolt
kis terek esetében. Az egész lakást erre a színre hangoltuk, evvel
kapcsolva össze és egységes keretbe foglalva a teret. A parketta lábazata, a radiátorburkolat és az egyedileg tervezett beépített bútorok a
konyhaszekrénytől a nappaliban megtalálható polcokig fehérek,
amelyek üde, tiszta, légies hangulatot kölcsönöznek, amit a tojáshéjszínű tapéta és az ugyancsak drapp színre festett falak még jobban
kiemelnek. A tulajdonosok egyetlen tárgyhoz ragaszkodtak: a
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kényelmes fotelhez és a vele megegyező színű lábzsámolyhoz. Mivel a fotel
formája tetszetős, színe pedig beleillett az alapkoncepcióba, ez a kérés sem
okozott gondot a lakberendezőknek. Pusztán a lábzsámoly kapott más
funkciót: angol mintára a nappali „dohányzóasztalává” lépett elő.
A garzon szobájának tervezésekor egyszerre kellett több funkciót öszszehozni: kényelmes hálószobát, kellemes és vendégváró nappalit, hangulatos és célszerű étkező-konyhát. A tervezéskor a praktikumé az elsőbbség,
a meglévő lehetőségek számbavétele és alapos átgondolás után kellett minden egyes négyzetcentiméter sorsáról dönteni. Az eredeti helyen maradt a
konyha, így nem kellett vezetékeket mozgatni, de a hűtő, sütő, mosogatógép és egyéb konyhai gépek helyének ésszerűbb elhelyezésével sok helyet
nyertünk. Így egy viszonylag nagy pult is helyet kaphatott, ami akár négy
ember kényelmes étkezését is lehetővé teszi, de munkavégzésre is alkalmas.
A feladat összetettségét növelte, hogy a kis térben a gyerekágyat is el

*

Paraméterek,
praktikák
� Tíz éve épült társasházban 31m2-es
garzonlakás Óbudán
� Egy légtérben a konyha-étkezônappali-hálószoba-gyerekszobaelôszoba funkciók
� A fehér szín következetes
alkalmazása bézzsel, kékkel és zölddel
kombinálva
� A méretre gyártott fehér bútorok és
radiátorburkolat, valamint az új

balra Viszonylag nagy tárolóhelyet rejt az egyedi gyártású
gardróbszekrény
lent Jó megoldás a tér vizuális tágítására az óriás poszter
jobbra Áttetszô üveglapot használtunk csempe helyett a fal burkolására
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álmennyezet ledlámpákkal modern,
kicsit romantikus, angolos hangulatot
teremt
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Magánvélemény
� Kedvenc helyem a lakásban: az
ablakok elôtti hencsergô párnákkal
� Amit másként csinálnék:
mindennel elégedettek vagyunk
� Legjobb ötlet: az álkandalló,
amely a lakás díszévé nôtte ki
magát
� Kedvenc tárgyam: a fotel,
amit meghagytunk az eredeti
berendezésbôl

balra fent a túloldalon

Egységes keretbe foglalja a lakást
a fehér szín használata
balra lent a túloldalon

kellett helyezni. A felnőtteknek mindenképp valamilyen összecsukható
ágyvariációt kerestünk. Felmerült a bútorba záródó, felhajtható franciaágy
ötlete is, de a tulajdonosok beleszerettek az Ikea Hemnes ágyába, amely
kétségkívül jó megoldás, mert kihúzható és az ágyrész alatt három nagy
fiók is alkalmas tárolásra. A köré tervezett polcos szekrény nemcsak sok
tárgy elhelyezésére jó, de meghatározó eleme is a nappalirésznek, ezen
kívül tagolja a gyerekágy, nappali, dolgozó sarkot is. A nappaliban a tévé
alatti radiátor egyedi burkolatot kapott, ennek meghosszabbításaként
álkandallót terveztünk, ami kevés helyet foglal és egyben izgalmas és dekoratív elem, így a lakás fő attrakciójává lépett elő.
Hangulatfényekkel izgalmasabbá, érdekesebbé tudjuk tenni a tereket,
elkülöníthetünk térrészeket, így szabdalhatjuk válaszfalak nélkül és bonthatjuk funkciók szerint részekre az egybefüggő teret. Ezért a helyiségekbe
álmennyezetet helyeztünk fel, ami lehetőséget adott a hangulatos ledszalagok és beépített ledlámpák elhelyezésére. Ezen kívül remekül használható
az egy térben elhelyezett funkciók meghatározására is. A mennyezeten
tagolttá vált a konyha-étkező és nappali helyisége, amelyek megvilágítását
a napszakokhoz és a lakásban tartózkodók foglalatosságához, hangulatához
lehet igazítani.
A tervezők szándéka szerint a kis lakás szellős és viszonylag tágas lett,
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Színes falmatricát kapott
a gyereksarok
balra Tükrös falfülkébe került
a modern vonalú Marmite mosdó
A lakás teljes belsôépítészeti és
lakberendezési tervezését, valamint
a kivitelezés felügyeletét a Putto
Interior Design végezte.
www.puttodesign.hu

minden funkció kellő helyet kapott a lakásban.A pici alapterületből
fakadó térélmény az átalakítás után inkább az otthonosság, nem
pedig a szűkös zsúfoltságérzetét kelti.A képek mutatják az eredményt, amivel a tervezők – s ami még ennél is fontosabb – a tulajdonosok is teljesen elégedettek.
A konyha egyik falszakasza egyedi óriásposztert kapott, mely a kis
alapterület vizuális tágítását hívatott megoldani. A fehér és annak
árnyalatai egységes keretet adnak a lakásnak, kiegészítő színként a
türkizkéket, -zöldet ajánlottuk a megrendelőknek, ami a lakás egyes

részein visszaköszön, így a konyha alsó és felső szekrénysora közötti
üvegfelületen is. A fürdôszoba áttervezésére szintén a fehér szín
jegyében került sor. A ParadyzModoul/Purio csempe elegáns minimalizmusa letisztult vonalvezetéssel párosul. Érdekessége a strukturált felület. A tulajdonos kérésére maradt a kád, de oda is a jobb
helykihasználás érdekében beépített szekrényeket találtunk ki. Ez
rejti többek között a kazánt, a mosógépet, a tisztítószereket és egyéb
háztartási eszközöket. A fürdőszobából nem hiányozhat nagy felületen a tükör, ami a térélményt megsokszorozza.
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