112 m2

Tetőtér, vidékiesen
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Paraméterek,
praktikák
� 2001-ben épült kertes,
háromszobás családi ház
a XX. kerületben
� 22 m2 erkély tartozik
a nappalihoz
� Bruttó 112 m2 alapterület
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A budapesti családi ház megvásárlása után a középkorú házaspár country stílusú
otthont szeretett volna. Lakberendezô segítségével pedig sikerült létrehozni
a számukra tökéletes lakhelyet.

1. Nagyon kedvezô áron, egy utcai kiárusításon találták
a médiatárolót. Átfestették, hogy tökéletesen illeszkedjen a már
elkészült és megvásárolt bútorokhoz. Antikolt hatását pedig
speciális krétafestékkel és annak visszacsiszolásával érték el

háromszintes családi ház vásárlásánál fő szempont volt,
hogy funkcionálisan elférjen benne iroda, műhely és egy
kényelmes otthon is. Az iroda végül a földszinten, a
műhely a pincében, a lakás pedig a tetőtérben kapott helyet,
ami így egy tökéletesen elkülönült privát tér tudott maradni. A
házaspárnak ugyan voltak elképzelései a kialakításról, de tudták,
hogy a tökéletes végeredmény, a költségek kordában tartása és
a saját szabadidejük érdekében nem árt, ha szakmai segítséghez
fordulnak. Családi jó barátjuk javasolta személyes tapasztalatai
alapján Balogh Bianca lakberendezőt. A tetőterek gyakori
adottsága az alacsony belmagasság, ami itt sem volt másképpen.
Ennek ellensúlyozásaképpen választották a fehérre festett lambériás mennyezeti megoldást, amivel különleges végeredményt
sikerült létrehozni. A nagy ablakfelületeknek köszönhetően a
lakás rengeteg természetes fényt kap. A világos, üde hangulatot
pedig még jobban kiemeli a nappali falainak bézs árnyalata. A
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házaspárnak az alapkoncepciója a vidékies stílus volt, amibe a
felújítás alatt belecsempésztek klasszikus elemeket is. Szerették
volna, ha színes egyéniségüket a lakás is tükrözi, azonban nem
akartak olyan extravagáns végeredményt, amit esetleg pár év
múlva megunnak. Így az időtlen kék-zöld színek párosítása
mellett döntöttek a lakás legnagyobb részében.
A végleges kialakítás alapján egy nagy légtérbe került a nappali, az étkező és a konyha, amihez a gyönyörű kertre néző
kilátással rendelkező terasz tartozik. Szerencsére a helyiség
adottságai kiválóak voltak, így a három funkció hibátlanul tud
elkülönülni egymástól, mindegyik tágas és kényelmes. A nappaliban a rengeteg ülőhely a vendéglátást szolgálja.
Az étkezőben a fehérre lakozott vintage stilusú szék mellett
helyet kapott két klasszikus vonalú, párnázott karosszék.
A konyha leglátványosabb eleme kétségtelenül a gyönyörű,
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2. Az üvegajtós tálalószekrény a régi konyhának volt egy része.
A leválasztás után új hátlapot és merészebb színt kapott
3. Illeszkedik a vidéki stílushoz az olasz gyártmányú,
mintás csempe a konyhában. Tökéletes választás a konyhabútorhoz
4. Mivel a háziasszony kérésére a mosogatótálca az ablakhoz került,
így csodálhatja a kertre nézô kilátást
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antikolt konyhabútor, amiről mindenki azt gondolná, hogy egy
költséges tétel volt. Szerencsére a házban maradt egy kissé ódivatú, komor, viszont jó minőségű fa konyhabútor, amit kár lett
volna kiselejtezni. Így inkább a felújítása mellett döntöttek.
Speciális fehér krétafestéket használva, könnyen és megfizethető áron érhető el a koptatott, de igényes antik hatás. Az elhasznált kő utánzatú munkalapot lecserélték egy természetes, meleg,
fa hatású pultra. Mivel a konyhabútor eredetileg a földszinten
volt, meg kellett oldani, hogy pontosan illeszkedjen új helyére
is. Ezt falfülkékkel oldották meg, amelyek nemcsak látványosak
a süllyesztett lámpatestekkel, de funkcionálisan is megkönnyítik
a háziasszony dolgát a könnyen elérhető eszközök miatt. A
konyha új külsejével a tetőtér egyik legszebb helyiségévé vált.
A tulajdonosok kérésére a hálószoba sötétebb tónusú lett.
Mivel a lakás többi részét vidám és világos enteriőr jellemzi, így
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Magánvélemény
� Kedvenc helyem a lakásban: az egy légterû nappali,
konyha, étkezô, hiszen itt töltjük a legtöbb idôt
� Amit másként csinálnék: kisebb lakást csinálnék, a nagy
terek miatt elveszik a hang a lakásban
� Legjobb ötlet: a vidékies stílus az átalakított és felújított
bútorokkal, mert nagyon otthonos és barátságos
� Kedvenc tárgyam: a saját készítésû ágy
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5-6. Merészebb színek uralják a hálószobát és a
vendészobát. A vendégszoba esetében az erôteljes
falszínt fehér bútorokkal lágyították. A kivitelezés elején
üresen kicsit extrémnek tûnt a választásuk, azonban
miután bekerültek a bútorok és az apróságok, nagyon
megszerették
7. Visszaköszönnek a lakás fôbb színei a fürdôszobában.
A metrócsempe pedig nemcsak divastos, hanem jól
illeszkedik többféle stílushoz is
8. Külön kád és zuhanyzó is helyet kapott a tágas
fürdôszobában
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ide valami merészebbet szerettek volna. Stílusban közel áll hozzájuk a keleti hangulat, amit mindenképp szerettek volna a lakás
valamely szobájában viszontlátni. A bordó fal, tömörfa bútorok
és a keleties kiegészítők egyszerre illeszkednek a lakás country
stílusához és tesznek eleget a lakók igényeinek.
Amikor a fürdőszoba tervezésére került sor, az általában hosszas csempeválogatás helyett a legelső javaslatba beleszerettek.
Így a továbbiakban már a fehér–türkiz metrócsempéhez igazodtak. A közel 160 cm széles egyedi gyártású mosdópult pedig
elegendő tárolóhelyet nyújt mindkettejük számára.
Gyerekek már nem lakják a házat, de látogatásukra bármikor
számítani lehet, így nem volt kérdés, hogy a második szobából
vendégszobát alakítanak ki, ami bárkinek az igényeit kielégíti,
egy, vagy akár több éjszakára is.
A tulajdonosok a felújítás minden részletében aktívan részt
vettek. Több bútort saját maguk készítettek el, mint például a
hálószobába az ágyat és a fürdőszoba-szekrényt. Ennek is
köszönhető, hogy a lakás minden négyzetméterén látszik, hogy
elérték a legfőbb célt: egy igazán szerethető és élhető otthont.
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INFOPLUSZ
Lakberendezô: Balogh Bianca – Xstyle Interior Design
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