Műleírás
A feladatom egy 88 m2 alapterületű családi ház térszervezése és berendezése volt.
A tervezés során lényeges kritérium volt a tetőtérre való feljutás biztosítása (a lánclépcső rendhagyó
kialakítása a tulajdonosok kérése alapján történt), illetve a DK-i homlokzat mögött rendelkezésre álló
223 m2-es elkerített telekrész hasznosítása, úgy, hogy ez a lakótér szerves folytatásaként tudjon
működni, megfelelő teret adjon a pihenésre, feltöltődésre, kültéri vendégfogadásra. Fontos volt, hogy
teraszos kert könnyen karbantartható legyen, ne okozzon problémát, hogy a háztulajdonosok gyakran
elutaznak.
A terasz felé két ajtót nyitottam, ezek és a további külső nyílászárók az egységes összkép érdekében
cserélve lettek az INTERNORM modern, egyenes vonalú „home pure”termékcsalád tagjaira.
Az átalakítás tervezésénél célom az volt, hogy a terek és térkapcsolatok újragondolásával egy laza,
funkcióból adódó térfűzés keletkezzen mely jó adottságokat kínál a tulajdonos pár fiatalos,
mozgalmas életviteléhez.
Az átalakuló ház egyik zónája az élettér, a zajló társasági élet színtere, nappalival, étkezővel,
konyhával és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó terasz résszel, ahol grillezni, étkezni, vagy kerti partit
rendezni egyaránt remekül lehet.
A másik szféra a zavartalan munkának és a pihenésnek, elvonulásnak rendelt. A hálóban mértre
készített, üveg alapon nyugvó „lebegő” hatású ágy pihenésre csábít. A kertkapcsolat itt is realizálódik,
az alapterületében az adottságok miatt szerényebb háló és fürdő is megnyílik a terasz felé, ahol
jakuzzi és kényelmes pihenőbútorok várják használóikat, így a kül- és beltér együtt és egységként
biztosítja a relax-wellbeing életérzést.
A ház szaniterei a Keramag Design „MyDay” termékcsaládjának tagjai, finom szépségükkel a vizeshelyiségek ékszerei.
A lakás összhatása derűs, fiatalosan igényes és otthonos. A berendezést puha szőnyegekkel, dúsan
omló függönyökkel, béleltséget nyújtó tapétával és furnérborításokkal kiegészülő, többségében
könnyed, funkcionális és esztétikus bútorok alkotják, közöttük megjelennek napjaink design darabjai is.
Különleges burkolatokban, térelválasztó felületekben bővelkedik a ház.
Megjelenik az Iris Ceramica /„HI LITE” igazán modern, óriástáblás, vékony burkolata is, a fürdőben a
falon és a nappaliban toló panelen, elbűvölő színkombinációjával a naplementét idézve.
A térérzet növelésére és mozgalmasabb összhatás elérése érdekében üveget és nagy tükörfelületeket
alkalmaztam konzekvensen a házban, az álmennyezet tagolásaiban, nagyobb falfelületeken, bútorok
tolóajtóin.
A fürdőben a szanitereknek és kerámiáknak finom aláfestést biztosít a „Lacobel” beltéri dekor üveg,
amely megjelenik a kád burkolataként és a térelválasztó felületen, a home-office-ban pedig a
„Matelac” család nyújt a tároló bútor frontjain üde és játékos megoldást.
A home-office kandallóját vízszintesen rendezett ultra vékony kőszeletek borítják, mely a sötét tónusú,
kissé metálos megjelenésével különleges összképet eredményez.
Meleg burkolatot a PARADOR „Trendtime” család termékeiből választottam.
A konyhai berendezések esetében a MIELE „Pure Line” nemesacél darabjaira esett a választásom, mert
visszafogottan illeszkednek a modern konyha formavilágába.
Véleményem szerint a javasolt átalakítással a tulajdonos pár életviteléhez alakított, kompromisszumos
megoldásoktól mentes, fiatalos, igényes, játékos és inspiráló otthont sikerült létrehozni.

