
Modern vonalak, 
mediterrán színek

260. Modern 
vonalak, med-

—Tipp—
Nagy gondot fordítottak a világítótestekre.  

Az általános világítást egy csodás csillár, míg az 

olvasáshoz szükséges fényt egy-egy irányítható 

fejű olvasólámpa szolgáltatja. A hangulatvilágí-

tásról a falmélyedés felső síkjába süllyesztett 
világítótestek és az ágy két oldalán lelóga-

tott, a csillárhoz és a tükör betétjéhez 
is remekül illő, keleties lámpa-testek gondoskodnak.

Vendéglátóink a nyugalom és a béke miatt választották 

lakhelyükül a Debrecen kertvárosában, családiházas 

környezetben, de a belvároshoz közel álló házat. 

A két gyerek itt a természethez közel, a kertet 

élvezve nőhet fel úgy, hogy közben a városi 

élet nyújtotta eseménydús izgalomról sem 

kell lemondaniuk.

A lágy, világos tölgy és a karakteres, sötét wenge árnyalatok alkotta 

erőteljes, határozott kontraszt az egész házon végigvonul, következetesen 

mindenhol a tűznarancs, terrakotta, illetve piros árnyalataival kiegészítve
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A stílusokban történő eligazodás- 
ban Koch Noémi lakberendező segí- 
tette, őt már jóval az építkezés előtt 
„kiválasztotta”. Munkáját egy lakbe- 
rendezési kiállításon látta először, és 
annyira megtetszett neki, hogy elha- 
tározta, ha egyszer építkezésbe vág, 
mindenképpen őt kéri fel a tervezés- 

re. Amikor a finisébe érkeztek új há- 
zuk munkálatai, valóra is váltotta ön- 
magának tett ígéretét, és felkereste 
a lakberendezőt. Sajnos talán kicsit 
későn, hiszen már készen volt a gépé- 
szet, megvoltak a beltéri nyílászárók, 
így alkalmazkodni kellett a meglévő 
adottságokhoz. »

csodás, külső megjelenésé- 
ben mediterrán stílusú ház 
a béke szigete. Berendezése 

a ház asszonyának ízlését tükrözi, aki 
eredetileg bent is efféle hangulatvilá- 
got álmodott, de a tervezgetés során 
egyre inkább a letisztult, modern vo- 
nalvezetés felé orientálódott.

A

Az előszoba már előrevetíti a lakás  

stílusát, színharmóniáját. Izgalmas látvány 

az egyik falat teljes egészében beborító 

különleges, nagymintás tapéta

A folyosó a színek, a formák és a 

fények izgalmas találkozóhelye

A kandalló tömege egyszerre tekintélyt parancsoló és könnyed

A hosszúkás folyosó optikai megtörése komoly 

feladat volt. Olyan sokat foglalkoztak vele, hogy 

végül egy külön helyiséggé nőtte ki magát
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Az egyedi tervezésű kandalló  

szépen betölti az egész falat a 

konyha és a nappali között
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Az összenyitott, többfunkciós terek megkomponálásánál különösen 

fontos szerepe van a burkolatváltásoknak és az álmennyezeteknek

Az étkezőasztal alá praktikus meggondolásból nem került 

szőnyeg, de a szőnyegszerűen kialakított burkolatnak 

köszönhetően optikailag mégis megjelenik

» Noémi álmennyezetekkel, előtét- 
falakkal és egyéb belsőépítészeti meg- 
oldásokkal igyekezett dimenzionálni 
a tereket. A párhuzamosan egymás 
mellé rendelt helyiségeket a burkola- 
tokkal, illetve funkcionális bútorok- 
kal kötötte össze.

A lakás színeit, anyagait, struktúrá- 
it a tulajdonosok iránymutatása mel- 
lett választotta. Fontos elvárás volt, 
hogy a zsákszerűen szőtt vagy gyűrt 
anyaghatás megjelenjen a tapétákon, 
burkolatokon. Színekben a földszínek 
dominálnak az ekrütől a csokoládéig, 
mely mellé élénkítőnek a tűz színeit 
választották. A bútorok wenge és me- 
szelt tölgy árnyalatát a falakon a me- 
leg bronz, a kiegészítőkön a hűvös 
króm dobja fel. A család egy kényel- 
mes, könnyen rendben tartható, meg- 
hitt hangulatú otthonra vágyott, ahol 
a letisztult vonalak mellett különle- 
ges megoldások is megjelennek – és  
pontosan ezt kapták a tervezőtől. Az  
együttműködés olyannyira jól sikerült,  
olyan példaértékű és zökkenőmentes 
volt, hogy a ház asszonya is kedvet ka- 
pott a lakberendezéshez. El is végzett 
egy tanfolyamot, de nem lett hűtlen 
Noémihez, ha változtatni szeretne va- 
lamit otthonán, mindig kéri a segít- 
ségét. 

B. I.

Lakberendező: nagyné koch noémi, 
akantusz Lakberendezési stúdió, 

www.akantuszLakberendezes.hu, teL.: 06-30/577-9339
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A konyhában a meszelt tölgy bútor könnyed, világos árnyalata mellett a falicsempén 

az egész lakás színvilágára jellemző csokoládébarna-narancs páros is megjelenik

A világos burkolatok méginkább hangsúlyozzák a 

fürdőszoba tágasságát, ahol a kád mellett termé- 

szetesen egy zuhanyfülke is helyet kapott

A gyerekszoba berendezésének már köze sincs a kisgyermekkorhoz: dolgozósarok, egy 

kényelmes, ággyá nyitható kanapé és modern vonalvezetésű tárolóbútorok kerültek ide

A szülői háló igazi különlegessége az ágy 

felett kialakított, világító álmennyezet

62 | Modern Házak Lakások Modern Házak Lakások | 63


