Szöveg: Kiss Vali
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Tervező: Fejes Gergő, Plusdesign Studio

A
minimalizmus
diszkrét bája
Fotó: Gosztom Gergő

otthonok
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Tovább tágítják az
amúgy is nagyvonalú
tereket a magasfényű
bútorlapok. A nappali-étkező közös helyiségében megjelenő
fehér frontok mögött
polcos szerkényeket
alakítottak ki.
Kanapé, lerakóasztalok, szőnyeg
InnoShop; Tapéta
Wall-Division

Talán nincs is nagyobb elismerés egy belsőépítész számára,
ha az általa tervezett befektetésnek szánt
belvárosi ingatlan annyira megtetszik a tulajdonosnak,
hogy végül nem is akar megválni tőle.
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Alapterület: 131 nm
Helyszín: Budapest, V. kerület
Helyiségek:
1 nappali-étkező, 2 konyha,
3 vendéghálószoba, 4 hálószoba,
5, 6 fürdőszoba, 7 gardróbszoba
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A

z eredetileg Németországban szü- modern hangszigetelt üvegre cserélték, így
letett fiatal tulajdonos, Viola Stier a belváros zaját teljes mértékben ki lehetett
hét éve él Dubaiban, ahol saját kö- zárni a belső térből.
zösségi médiával foglalkozó céget vezet. Az A tulajdonos számára a legfontosabb személetvidám, de határozott fiatal lány nagyon pont az volt, hogy semmi ne legyen szem
sokat utazik, kedvenc városának mégis Bu- előtt. Ezt beépített szekrényekkel oldotta
dapestet tekinti. Sokadik látogatása után meg a tervező – a változatos felületek mökezdett el gondolkodni azon, hogy lakást gött hatalmas tárolók bújnak meg. „Imávásároljon itt, és saját ízlésének megfelelően dom, hogy amikor megérkezem, áttekinthefelújítsa. Így talált rá a Hild József által ter- tő és letisztult rend fogad” – mutatja Viola.
vezett klasszicista épületre, aminek ablaka- „Mivel a dubai lakásunkban mindenhol hiin keresztül remek kilátás nyílik a Budapest degburkolat van, biztos voltam benne, hogy
Eye-ra és a belváros szívében lévő kis parkra. itt melegséget árasztó, világos fafelületeket
Viola fantáziát látott a kezdetben rossz ál- szeretnék.” Ehhez igyekeztek többféle fát
lapotban lévő lakásban és pontosan tudta, használni meleg tónusú textíliákkal kiegéhogy milyen színeket, anyagokat és forma- szítve. A bútorokat szintén a tulajdonos
világot szeretne itt látni. Némi keresgélés választotta ki a belsőépítész segítségével,
után rátalált Fejes Gergőre, a Plusdesign továbbá elvárásai közt szerepeltek a tükrös
Studio építész-belsőépítész vezetőjére, aki- felületek és az elegáns márvány hangsúlyos
vel első lépésként újragondolták az alapraj- megjelenése is. A végeredmény a letisztult
zot, majd azok a falak, amiket nem bontot- vonalak és a modern minimalista stílus
tak le előtétfalat kaptak, illetve az eredeti mellett is otthonos eleganciát sugároz, olynagypolgári lakás összes ablakkeretét, bel- annyira, hogy Viola úgy döntött, megtartja
ső spalettáját felújították. Az ablakokat második otthonának a lakást.

A rejtett világítással
kiegészített kazettás
álmennyezet jól illik
a geometrikus formájú,
egyedi tervezésű
bútorokhoz. Hatásosan
lágyítják a minimalista
stílust a szőnyegek,
a bútorkárpitok és más
lakástextíliák, illetve
a barátságos fapadló is.
Függesztékek Solinfo
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Barátságos fa felületek szelídítik meg az inox
konyhai gépek és az elegáns márványmintás sziget látványát
a konyhában. Az otthonos hangulathoz az ötletesen
kialakított világítás is nagymértékben hozzájárul.

Rengeteg tárolóhelyet rejt a faltól-falig
konyhabútor, ami
tölgyfurnér frontokat
kapott. Az otthonos
fafelületek hatásos kiegészítője a márványhatású greshlapokkal
borított konyhasziget
és konyhapult.
Konyhai gépek és
főzőlap Whirlpool,
Six Sense; Mosogató
Blanco; Csaptelep
újHáz Centrum; Tom
Dixon függesztékek
Solinfo
A konyhasziget és
a pult márványhatású
greshlapokból készült
a Rokfort Home jóvoltából.

A konyhapulttal
szembeni, élcsiszolt
darabokból kialakított tükrös falfelület
– ami csempézett fal
hatását kelti – szintén
push-open szekrényeket rejt.
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A letisztultság megőrzése érdekében
a beépített konyhai
gépek és készülékek
a szekrények frontjával egy vonalban
helyezkednek el
a konyhában.
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A fő hálószobában
szintén a neutrális
színek dominálnak
a nyugalom megteremtése érdekében.
Mindkét háló karakterét a mennyezetig
futó, kárpitozott
ágyvég és az olvasólámpaként funkcionáló függesztékek
határozzák meg.

A fürdőszoba helyisége a márványmintás greashlapoknak
és a fehér padlóburkolatnak köszönhetően világos és
tágasnak hat. A kényeztetésről a fürdőkád és az üvegajtós
zuhanyfülke mellett egy szauna gondoskodik.

A nappalival egy
helyiségben kialakított vendéghálószoba
elhúzható füstüvegajtókat kapott.
A harmónia kedvéért
ebben a helyiségben
is a drapp és a szürke
tónusok jelennek meg
a fafelületek mellett.
Függesztékek Solinfo;
Szőnyeg Innoshop;
Ágytakaró H&M Home
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A fürdőszoba
márványmintázatú
greshlapjai eleganciát
kölcsönöznek a helyiségnek, a mosdószekrény és a szauna
pedig fa felületeivel
gondoskodik a melegségről.
Márvány greshlap Rokfort Home;
Padlóburkolat
Tri-Parkett;
Szaniterek Caracalla
Fürdőszoba Stúdió;
Csaptelepek, zuhany
újHáz Centrum

