
Ki gondolná, hogy a századfordulós, 
belvárosi bérház homlokzatának 
bájos stukkódíszei mögött egy ízig-
vérig modern, fiatalos és színes 
lakás bújik meg, amely kialakításával 
és stílusával a világ bármelyik 
nagyvárosában megállná a helyét. 
Persze, kiadó apartman lévén éppen 
az is a cél, hogy a Budapestre 
látogató stílusos turisták egyből 
otthon érezzék magukat 
fővárosunkban!

Színes élet
Marylinnel
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„A cél egy modern, trendi, fiatalos lakás kialakítása volt, 
ami akár két pár elszállásolására is alkalmas. Éppen 
ezért vált fontossá úgy szeparálni a tereket, hogy azok 
továbbra is tágasnak hassanak. Lényegében azért is vá-
lasztottuk az élénk, szinte már a neonosság határát sú-
roló színeket, hogy olyan alternatívát kínáljunk a városba 
látogató külföldi fiataloknak, amelyből itthon ugyan még 
kevesebb van, viszont nyugaton már általános.” – avat be 
a tulajdonos, Barbara. 
 Az elsőre talán túlságosan is vibráló, élénk színek a 
hatvanas-hetvenes évek tomboló pop-art divatjára ref-
lektálnak, illetve a stílusra jellemző pezsgést lenyug-
tatva igyekeznek alkalmazkodni a XXI. század támasz-
totta kényelmi elvárásokhoz egyaránt. Erre erősítenek 
rá az étkező rész és az egyik hálószoba falán függő 
Marylin Monroe portrék is, amelyek a stílus szülőatyja, 
Andy Warhol munkássága előtt tisztelegnek. „Ami talán 
kevésbé látszik a fotókon, hogy a pink, a lime és a tür-
kiz mellett valójában egész sok a nagy fehér falfelület 
is, hiszen komfortszempontból nem lett volna túl jó, ha  
a vendégek az egész napos városnézés után egy psziche-
delikus hangulatú enteriőrbe térnek vissza megpihenni. 
Úgy hiszem, sikerült megtalálnunk az arany középutat, 
hogy egyszerre vidám és harmonikus is legyen a szín-
kombináció.” – vélekedik Barbara. A lakás egész beren-
dezését nézve elmondható, hogy míg a fürdő és a konyha 
nem kaptak túl hangsúlyos megjelenést, addig a nappalit 
uraló limezöld ülőgarnitúra, a színejátszó, pink sötétítő-
függönyök, valamint a hálószobákat elválasztó áttört fal 
márványmintás üvegberakásai igazán karakteressé te-
szik a szobákat. Az alapvetően nagy tömegfelülettel ren-
delkező darabok mellett pedig a hasonlóképpen színes 
kiegészítők csempésznek könnyedséget az enteriőrökbe.
 A jelenlegi vidám sikk azonban korántsem hullott a tu-
lajdonos ölébe, Barbara így lakberendező segítségét is 
igénybe vette tervei megvalósításához.
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Előző oldalon:
Az élénk színű berendezés 
remek kontrasztot teremt  
a biokandallót rejtő,  
betonszerű gipszkarton 
fallal. Hála a sok fehér 
falfelületnek, a neonosság 
határát súroló színek épphogy 
nem nyugtalanítóak, hanem 
egységes harmóniával  
állnak össze.

FEnt:
A monumentálisnak ható  
Dávid-fej a nappali fontos 
darabja.
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 Kezdetben a lakás kedvezőtlen adottsága volt a fo-
lyosószerű bejárati traktus, így ebbe a részbe kellett 
elhelyezni a konyhát, az előszobát és a fürdőt is, hogy 
valamelyest funkciót kapjon a tér. A konyhát határoló 
falat elbontották, így lett elég hely egy L-alakú, magas 
fényű bútorzat beépítésére, az alsó és felső elemek kö-
zött egy pink színű üveggel, hogy kicsit több fény és élet 
költözhessen be a térbe. Persze a fürdő amúgy nem 
túl nagy alapterületét is igyekeztek optikailag megnö-
velni, amennyire csak lehet. Ezt üvegajtóval, nagy tü-
körfelülettel, kapucsínó árnyalatú, egyedi tervezésű, 
magasfényű szekrénnyel tették, utóbbiban még a mo-
sógépet is el lehetett rejteni. 
 A folyosóról nyílik tovább a nappali, a két helyiség közt 
természetesen elbontották a régi ajtót is a tervezők, hogy 
tágasabb térérzetet kapjanak. A helyiség fókuszpontja 
egyértelműen a biokandalló lett, mely egy kiugrasztott 
gipszkarton falszakaszban kapott helyet, kijelölve ezzel 
az ülőgarnitúra helyét. Ez a látványelem szürke, beton-
szerű megjelenést kapott, amelyet a pink színű, kroko-
dilmintát imitáló, bőrhatású tapéta keretez. Erre rímel  
a hálókban egy-egy sávban felfuttatott türkiz tapéta is.  
A nappaliban a magasfényű frontot többször késelt vilá-
gos furnér felület váltotta fel, ebből készültek az egyedi 
bútorok – a médiafal, a dohányzó- és az étkezőasztal is. 

FEnt:
Egy színes menü kellékei:  
a dekorációs rózsafejek  
stílusos asztali díszekké válhatnak.

Jobbra:
Az étkezéseknél Marylin Monroe 
művésznő is állandó vendég.

a kövEtkEző oldalon:
A nyugodt alvásért az ágy mellett 
soha se tartsunk igazit, csakis 
selyemvirágot.

Az elsőre talán túlságosan is vibráló, 
élénk színek a hatvanas-hetvenes évek 
tomboló pop-art divatjára reflektálnak.



Egy szobor is kiváló  
éjjeliszekrénnyé válhat,  

példa itt ez a zöld,  
fejet formázó lerakó.

Úgy hiszem, sikerült 
megtalálnunk az arany 

középutat, hogy egyszerre 
vidám és harmonikus is 
legyen a színkombináció. 

A nappaliban látható, 
krokodilmintát imitáló, 
bőrhatású tapéta türkiz 

megfelelője egyedi 
karaktert kölcsönöz  

a hálószobának. 


