
Otthon
a virágos rét színeiben

Életvidám, mosolygós, egy színes egyéniség.  
Ezek a jelzők épp olyannyira körülírják a fiatal 
divatstylist személyiségét, miként varázslatos 
lakásának hangulatát is érzékletesen festik le 
mindazok számára, akik még nem vendégeskedtek 
Buffival, az angol bulldoggal közös, fullpanorámás 
otthonában. A budai hegyek közt megbúvó, 
párlakásos társasház ideális választásnak tűnt  
a nagybetűs életnek még épp csak nekikezdő 
lány számára, amelynek átalakításához 
kitartó lelkesedéssel és egy jó adag 
kreatív segítséggel látott neki.
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Így huszonévesen, alma életében is eljött a pillanat, 
amikor a szülői házat hátrahagyva, elérkezettnek látta 
immár az időt, hogy saját lábán, egy saját háztartásban 

is megállja a helyét. Persze a keresgélést igencsak meg-
könnyítette, hogy kizárólag abban a városrészben szere-
tett volna új otthonra lelni, ahova életének szinte minden 
fontosabb szála köti, úgymint munka, család, barátok, na 
és persze az állatorvos, aki kizárólag hőn szeretett kis 
kedvencének fajtájával, bulldogokkal foglalkozik. több 
ingatlan szemrevételezése után szinte egyértelmű volt  
a döntés, amikor belépett a hatalmas, élhető terekkel és 
lenyűgöző kilátással rendelkező lakásba. további előny 
volt, hogy a környék sajátosságaitól eltérően, szinte még 
teljesen szúnyogmentesnek is ígérkezett. rögtön látta,  
itt valahogy mindennek, a bútorok mellett az életének  
is megvan a pontosan kitalált helye.

Élhető terek, életre nevelve

eöry szilvia és tátrai erika enteriőrtervezőkre várt így 
a feladat, hogy alma új otthonáról szőtt vágyait és 
álmait valóra váltsák. az első lépésekről kérdezve őket, 
a szakemberek szinte egyszerre emelik ki a lakás jó 
adottságait, amely jelentősen megkönnyítette a további 
munkát. „a konyha, az étkező és a nappali tágas érzetet 
keltve kapcsolódik egymáshoz, ami nagyon praktikus, 
hiszen sok lakásban egy ekkora alapterület szeren-

Balra fent:
a különleges türkiz perzsaszőnyeg 
voltaképp egy antik darab, amelyet 
újrafestettek ezzel a modern  
és divatos árnyalattal.

Balra lent:
Buffinak, a tulajdonos angol 
bulldogjának társa is akadt, még ha 
csak egy könyvtámasz személyében is.

KövetKező oldalon: 
a régi, már szakadozott textilkanapét 
ezzel a trendi farmeranyaggal húzatta 
újra a tulajdonos. lám, egy-két színes-
mintás díszpárna csodákra képes!

kiegészítők:

www.latendahome.hu

styling 

ötletek
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Ha nagy felületen használjuk a fehéret, 
minden nagyon jól érvényesül rajta. 

A mi esetünkben például az almazöld és  
a türkiz sem sok hozzá.

csétlenül van szobákra tagolva. a falakhoz, a homogén 
burkolatokhoz és ajtókeretekhez így nem is kellett 
nyúlnunk, ahogy az álmennyezetek is maradtak eredeti 
állapotukban. első lépésünk egy praktikus megfontolás 
volt, a kb. kilencven darab spotizzót leD-ekre cserél-
tük, egyrészt jobb fényt is adnak, na meg jóval keveseb-
bet is fogyasztanak. a lakásban inkább csak a fürdő és 
az előszoba szorult jelentősebb átalakításra. az előbbi-
ben egy hatalmas kád terpeszkedett, amelyet mi 
kisebbre cseréltünk – egyúttal bevontuk egy kígyóbőr 
textúrás anyaggal is –, így könnyen befért mellé egy 
zuhany kabin. az előszoba beépített szekrényét elvitet-
tük, az eddig rejtve maradt kapcsolószekrényeket pedig 
az osborne&little flokkolt, kutyás tapétájával vontuk 
be, hogy ne legyenek szem előtt. az innen nyíló zuhany-
zós fürdőt gardróbszobává alakítottuk, belőle lecsip-
pentve egy kis darabot pedig még egy mosókonyhának 
is jutott hely.” – emlékszik erika. Jelen leg csak egy 
háló szoba tartozik a lakáshoz, azonban később, család-
alapításnál sem szükséges egy nagyobb alapterületűbe 

ezen az oldalon fent:
a levendula nyugtatóan hat 
lelkiállapotunkra, még akkor is,  
ha ilyen élethű műanyagból van.

ezen az oldalon lent:
Használjunk bátran színeket  
a terítésnél is, ezek a textilszalvéták 
igazi tavaszi árnyalatokban 
tündökölnek!

előző oldalon: 
Merész társítás ehhez a gránitlapos 
étkezőasztalhoz kígyóbőr mintás 
székeket párosítani, amelyhez 
ráadásul még ilyen színes étkészletet 
is választ a tulajdonos. Bár a lámpa 
eredetileg lejjebb volt tervezve, ebben 
a magasságban is eléri a kívánt hatást.



költöznie a tulajdonosnak, hiszen a jelenlegi hálószoba 
előtt bőven van még elég tér leválasztani egy gyerek-
szobát. 

Elfehéredve

a berendezést illetően mindkét fél azonos nevezőn volt: 
tiszta, fiatalos és természetes hatást szerettek volna 
elérni. a farmeranyag nagyon tetszett a tulajdonosnak, 
így régi, már szakadozott kanapéja is ezzel lett áthúzva, 
miképp a sötétítőfüggönyöket is ebből varrták. a másik, 
kinyitható kanapé ezzel szemben lágy matrózfehér, tex-
tilbőr kárpitot kapott. „az alapötlet az volt, hogy a nagy 
felületek ne mintásak, hanem visszafogottak legyenek, 
hiszen így jóval könnyebb a szezonok trendjei szerint 
dekorálni. éppen ezért lett szinte mindenhol a falszín,  

a konyhai és a kerti bútorzat is fehér. Ha nagy felületen 
használjuk a fehéret, minden nagyon jól érvényesül rajta. 
a mi esetünkben például az almazöld és a türkiz sem sok 
hozzá még így együtt sem, de könnyen párosíthatunk 
mellé bármi mást is a későbbiekben. és higgyük el, ez 
ma már itthon sem különös dolog, üzletünk, a la tenda 
Home vásárlói már jó egy hónapja viszik tőlünk a tavaszi 
színű kiegészítőket, selyemvirágokat a szezonális deko-
rációkhoz. egyre több lakásban váltogatják évszakon-
ként a párnákat, textileket, vázákat, hiszen teljesen 
megváltozik tőlük otthonunk hangulata. a fehéren pedig 
bármi jól mutat, lehet csak feketével vagy csak színekkel 
is tálalni. Bátran kezdjük el megint szeretni, mert úgy 
érzem, egy ideje kiment a divatból, sokan kórházi szín-
nek, egyenesen rondának tartják.”  – véli szilvia. 

Érzésből megálmodva, tudatosan kitalálva

Mivel a tulajdonos kedvenc színe a türkizkék, a tervezők 
legfőképp ezt párosították a fehér felületekhez, amely-
hez egyúttal nagyon jól lehet társítani a zöldet, a pinket 
és a bordót is. anyaghasználatban a modern, fényes 
textúrákat részesítették előnyben, ezek azonban koránt-
sem zárták ki a rusztikusabb elemeket, mint amilyen 
például a leginkább vidéken elképzelhető – a fehér osz-
lop előtt mégis rendkívül jól mutató – padlóváza.  
a kulcsszó ennél az otthonnál egyértelműen a vegyítés, 
a hálószoba például teljesen kilóg a többi tér alkotta egy-
ségből a maga „csipkés-romantikus” hangulatával, 
mégis nagyon jól működik együtt a kettő. a tervezők ezt 
azzal magyarázzák, hogy mivel a színskálán a felhasz-
náltak közül mindegyik tört árnyalat, nagyon finoman, 

tompán tudnak így egymásba átmenni. Ha ez nem is 
mindig tudatos, sokszor inkább érzelmi döntések ered-
ménye lett is, a tárgyak kiválasztásánál mégis egyértel-
műen végigkövethető a folyamat. „amikor a kiegészítő-
ket válogattuk, először összeraktuk őket egy asztalon, 
megnézve, hogyan is állnak egymásnak. Fontos volt, 
hogy ennek az összképnek így kellett maradnia több 
méter távolságban is.” – meséli szilvia.
 Mivel egy fiatal lánynak készült, aki még nem rendel-
kezik komoly főzőtudománnyal, a lakberendezők egy 
némiképp egyszerűbb, kézreállóbb, letisztultabb kony-
hát terveztek, amelynek fehér bútorai jól kiugranak az 
antracit falból. a drága dizájnerkonyhának tűnő iKea-s 
modell kiválóan ellátja feladatát a minden napokban és 
a házibulikra való készülődés során is. itt is fontos lát-

a romantikus hálószoba szinte 
bele sem illik a lakás összképébe, 
gondolhatnánk elsőre,  
az enteriőrtervezők azonban  
itt is tudatosan dolgoztak. 
előszeretettel vegyítik a rusztikus  
és modern elemeket,  
ezzel egyfajta eklektikus  
harmóniát létrehozva.
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nunk, hogy egy alapvetően egyszerűbb teret a látványo-
sabb, úgynevezett statement-darabok mennyire feldob-
hatnak – vessünk csak egy pillantást a fekete minimál 
vázára vagy a exkluzív hűtőre. „lehet a dolgokat úgy is 
összeválogatni, hogy az alapdarabok egyszerűek és 
visszafogottak, egy-egy hangsúlyosabb kiegészítő pedig 
tényleg ütős. elvégre nem költhetjük el a konyhára a fél 
lakás árát, akkor mi maradna a bútorokra?” – teszi fel 
a kérdést erika. 
 a lakás bútorai jól szemléltetik az enteriőrstylistok 
elképzeléseit a régi darabok utóéletéről. az itt helyet kapó 
példányok is éppen azt támasztják alá, hogy nem kell 
kidobni a régi darabokat. a mostani farmerkanapé egykor 
egy sima, jelentéktelen, fekete, rossz minőségű szövetka-
napé volt, most már önmagában is sokkal különlegesebb  
– pláne akkor, ha egy-két szép díszpárna is kerül rá. 
„Manapság már nagyon jó kárpitanyagok vannak, és sze-
rencsére az emberek is egyre bátrabbak. Mi újabban 
rengeteg áthúzást csinálunk, higgyük el, teljesen megvál-
tozik még a leghagyományosabb darab is, ha egy kicsit 
extrémebb kárpitot kap.” – avat be szilvia.

„ „Amikor a kiegészítőket 
válogattuk, először összeraktuk 
őket egy asztalon, megnézve, 
hogyan is mutatnak együtt.

fent:
Bár első ránézésre különböző 
életérzést sejtetnek, valójában 
remekül passzolnak  
a kicsattanó színek a  
pasztell tapétához.

előző oldalon: 
a hálószoba előtti kis tér 
jelenleg az olvasósarok 
funkcióját látja el, azonban 
később itt lesz a helye  
majd a gyerekszobának.
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Egy otthon stílusa

„Ha röviden kellene megfogalmazni, úgy a mi stílusunkra 
leginkább az „eklektikusan harmonikus” jelző illene.  
azt valljuk, hogy vegyíteni kell az irányzatokat, hiszen 
tényleg jól megfér együtt akár a modern is a rusztikussal, 
egyszerűen otthonos érzetet kelt. Mivel az ember maga is 
sokféle, így egy otthonnak is annak kell lennie, nem sza-
bad merevvé és statikussá válni egyiknek sem. rá kell 
érezni a jó arányokra, mi ezért legtöbbször itt a harmóniát 
szoktuk kiemelni, de egyúttal persze merésznek is kell 
lenni, igen, azt hiszem nagyjából így lehetne körülírni a  
la tenda Home stílusát. szerintünk valójában nincs olyan 
egy lakásnál, hogy stílus, keverni kell a dolgokat, mert 
úgyis mindig akad egy-egy dísztárgy, amely biztosan kilóg 
a stílus-tiszta elképzelésünkből. ez olyan, mintha egy 
letisztult szobába betennénk egy Buddha-fejet. egyáltalán 
nem egy minimál darab, de nemhogy nem zavar, hanem 
sokat dobhat az összképen. az aránypárosítás, a színhar-
móniák a fontosak, a stílus-tiszta dolgoknál ezek sokkal 
izgalmasabbak. a saját otthon kemény feladat, de minden 
lakást rendbe lehet tenni.” – véli szilvia és erika.

az osborne&little 
flokkolt, kutyás 

tapétája jótékonyan fedi el a 
kapcsolószekrényeket, másrészt 
kiváló hátteret biztosít a franciás 

konzolasztalnak.

a fürdőszoba mozaikos tükre már 
itt volt, a kígyóbőr textúrát kapott 

kád viszont új jövevény. 

Úgy néz ki, mintha egy 
dizájnkonyhába csöppennénk, pedig 

az ikea-s darabokkal felszerelt 
helyiség igazi kulcsdarabjai 

valójában az igényes kiegészítők, 
mint a váza vagy a hűtő.


