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*Magánvélemény
� Kedvenc helyem a lakásban: a vendégmosdó, mert aki ide benyit, 

nem hagyományos mosdóhelyiséget lát maga elôtt, hanem egy kisebb 

„lakószobát” madármintás tapétával, könyvekkel, polcokkal, virágokkal 

� Amit másként csinálnék: egy kisebb dolgozószoba kialakítása  

a mostani konyha helyén jó ötlet lenne. A konyha így elôrébb kerülne  

a nappaliba és fôzés közben is együtt lehetne a család. A külön 

dolgozószobában pedig létrejöhetne az otthoni munkavégzéshez 

szükséges intimitás 

� Legjobb ötlet: könyvespolcFAL kialakítása a hálószobába menet. 

Extra ötlet egy könyveket szeretô családnak, és nem vesztettünk teret  

a válaszfal megépítésével 

� Kedvenc tárgyam: a képkeretbôl kialakított polcocska angyalkával

Amikor a tulajdonossal elôször találkoztam egy lerobbant régi mûhely elôtt, még 

egy loftlakás megvételérôl és kialakításáról beszélgettünk. Az ötletek sorolásánál 

rögtön tudtuk, hogy egy húron pendülünk és hasonlóan gondolkozunk  

a lakberendezést illetôen. Számos lakás került szóba, hogy mibôl, mit lehetne 

kihozni, melyiket lenne érdemes megvenni. Végül egyik napról a másikra 

belevágtunk ebbe a csodálatos lakóparki földszinti lakásba. 

Lakberendezés és szöveg: Mucha Orsa  | Fotó: Berényi János

130 m2

fő elképzelés az volt, hogy nagyon barátságos, 
provence-i hangulatú otthont  alakítsunk ki, 

ahol a két gyerek egy nagyobb szobában együtt 
lehetne. A tulajdonos nagyobbik lánya már az elköltö-
zés előtt állt, így hosszú távon nem volt szükség két 
külön gyerekszobára. Ezenkívül szükség volt még egy 
szülői hálóra különálló fürdőszobával, kis mosókony-
hára, ahol a takarítószereket is tárolni lehet. Mindezt 
úgy kellett megoldani, hogy a nappali és az étkező 
egyetlen hatalmas térben kapjon helyet, ahol azért van 
lehetőség elvonulni is, ha arra van szükség.

A lakásba belépve már rögtön tudjuk, hogy egy 
különlegesen berendezett otthonba érkeztünk. Szinte 

A Stílusváltás

balra Egy ilyen vidám étkezôasztalnál 

megjön az ember étvágya

ezen a képen Az elôszobafalon az 

egyik lánygyermek bekeretezett rajza 

fogad minket
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sehol sincs nyoma a most divatos beépített bútoroknak, a 
modern letisztult formáknak. Az előszobaszekrényt egy 
váci régiségkereskedőnél találtuk, csak a színét kellett a 
lakás színeihez igazítani. Az itt található kis komód és ülőke 
is Provence-t idézi. A fehérre festett falak, a szintén fehér 
hajópadló – ami végigfut az egész lakáson –, a régi írások-
kal díszített tapéta csodálatatosan illettek az eredeti tervek-
be. Innen viszont tovább haladva láthatjuk, hogy az erede-
ti elképzelés totálisan átváltozott egy színes, eklektikus 
világgá.

Már az étkezőben is színek kavalkádja fogad minket, hiszen 

fent és balra lent A modern konyha 

egyhangúságát megtörik a nyitott polcos elemek

jobbra Vidámság és színkavalkád köszönt minket 

egy szônyeg képében
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ezen a képen Derû, színek és mini 

enteriôrök jellemzik a nappalit.  

A hatalmas, lila kanapén nemcsak  

az egész család, de a barátok is elférnek
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az étkezőasztal rusztikus tölgyszínét remekül kiemelik a mellette különféle 
színekre behúzott étkezőszékek. A nappaliban pedig egy szokatlan színű, lila 
kárpitos kanapé csalogatja a megpihenni vágyó családtagokat és vendégeket. 
És ha még nem lett volna elég a színekből, akkor a kanapé felett két csodála-
tos festmény ragadja meg a tekintetünket, amit a tulajdonos Thaiföldről 
hozott haza. Ezek a bútorok és képek már az előző lakásban is megvoltak, így 
tudtuk, hogy ezekhez kell majd a többi berendezési tágynak is illenie.

A nappali- és étkezőtérben három ezüstszínű, virágos komód található, 
amelyek szinte minden részletükben különleges darabok, de a sok kis kép-

fent az oldal tetején Amikor 

megtaláltuk ezt a díszes komódot, végleg 

búcsút vettünk a provence -i hangulattól

fent Így lehet egy blondel képkeretet 

újraértelmezni

balra lent Az olvasósarok 

meghatározó bútora a kényelmes füles 

fotel. Az ide válogatott bekeretezett képek 

optikailag is elválasztják a sarokrészt  

 a nappalitól

ezen a képen Thaiföldrôl hozta haza  

a tulajdonos a két festményt, amelyek 

remekül illenek a kanapé és az étkezô 

színeihez is
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*Paraméterek, 
praktikák
� 130 m2-es lakás Zuglóban új 

építésû lakóparkban 

� Az elôterasz 6,5 m2 és van 

egy közel  

30 m2-es terasz, közvetlen 

kertkapcsolattal

� Az összes vizeshelyiség 

„lakószobává” varázsolása, 

akár tapétával, könyvekkel, 

képekkel

� Érdekes anyagok és színek 

választása a fehér falak 

ellensúlyozása céljából

� Festmények, fotók, 

gyerekrajzok egy helyre 

halmozása az otthon még 

barátságosabbá tétele 

érdekében

balra fent Jó szívvel ajánlható mindenkinek a vízálló tapéták használata vizes helyiségekbe, ezzel is megtörhetjük  

a hidegburkolatok egyhangúságát

balra lent A könyvespolcfal vezet be a szülôi hálóba

fent Az ágy mindkét oldala felôl be lehet lépni a fürdôszobába, így nem kell kerülgetnie egymást a házaspárnak

pel, nippel körülvéve igazán egyedülálló atmoszférát köl-
csönöznek a térnek. Ezeket a darabokat az interneten talál-
tuk. Először csak az egyik kis komódot vásároltuk meg, de 
annyira megváltoztatta a berendezést, hogy tudtuk, ez az 
irány, amerre szeretnénk haladni. Így még egy kis asztal és 
egy nagyobb álló szerkény is bekerült a nappaliba ebből a 
bútorcsaládból. A képeket a tulajdonos folyamatosan gyűj-

tögette össze; hol egy boltban, vagy régiségkereskedőnél 
talált rá valamire, hol pedig egy barát készített olyan díj-
nyertes fotót, amit érdemes kirakni a falra. 

Mivel a család nagyon szeret olvasni, így egyértelmű 
volt, hogy a könyveknek helyük van a nappaliban, sőt, 
külön olvasósarkokat hoztunk létre a lakás különböző 
szegleteiben. A hálószobába vezető folyosórészen is egy kis 
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könyvtáron keresztül tudunk bejutni. Itt a könyvespolc 
szolgált térelválasztóként, amivel megspórolhattuk a falazás 
költségét és helyigényét is.

A hálószoba az arany több árnyalatában pompázik és ter-
mészetesen itt is megtalálhatóak a képek, festmények, 
fotók. Ehhez a szobához tartozik egy körbejárható fürdő-
szoba, így nem kell a házaspárnak kerülgetnie egymást, ha 
a fürdőbe szeretne menni.  Ha már aranyról beszélünk, 
akkor meg kell említenünk, hogy a fürdőszoba egyik fala 
vízálló aranytapéta borítást kapott, ami sokkal olcsóbb, 
mintha burkolva lenne és barátságosabb is, mint a hideg 
csempe. Egy Klimt-festmény replikája itt is hangulatos szo-
babelsőt varázsol a térből. Természetesen a lányoknak is 
van külön fürdőszobájuk, ahol az ezüstös, csillogós üveg-
mozaik kis ékszerdobozt varázsol elénk. 

fent Egy csöppnyi Párizs köszön ránk a nagyobbik lány 

szobájában az Eiffel-tornyos poszter képében

jobbra fent A kisebbik lány pedig Londonba vágyik, amire a 

puffon látható angol piros telefonfülke utal

jobbra lent Mindig jó választás a galériaágy, ha egy kis szobát 

szeretnénk férôsebbé tenni. Hatalmas gardróbszekrény bújik meg  

a poszterfal mögött  

lent Mi más lehetne egy lány álma, mint egy rózsaszín kabrió.  

Itt sajnos még csak makettben
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A tulajdonost megismerve bátran mondhatom, hogy az egyik 
legizgalmasabb lakberendezési munkám volt, hiszen a hangula-
tos kis enteriőrök nem jöhettek volna létre Kriszta gyűjtőszen-
vedélye és szépérzéke nélkül. Azt is tudom, hogy valószínű nem 
ez volt az utolsó munkánk közösen, hiszen ha már mindkét lány 
kirepül otthonról és egy kisebb lakásra szeretnék cserélni a jelen-
legit, ismét szívesen dolgozunk együtt egy csodálatos otthon 
kialakításában.

fent Aki e pávatollas tükörbe belenéz, akár 

karneválban is érezheti magát

jobbra fent A madárkalitka és a madarak  

a lányfürdô ajtaján is visszatérnek

jobbra lent Vidám madarak csivitelnek  

a vendégmosdó falán. Szintén tapéta

ezen a képen 

Csillogó mozaik és 

kristálycsillár varázsol 

ékszerdobozt a parányi 

fürdôszobából
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