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Az azúrkék fa árnyékában
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Van úgy, hogy a jó ötletek 
megvalósítása csak akkor 
az igazi, ha találunk mellé 
egy barátot is, akivel 
egy rugóra jár az agyunk, 
és akire minden tétova 
pillanatunkban számítha-
tunk. Egy új otthon meg-
tervezésekor különösen 
praktikus, ha ez az illető 
a lakberendezőnk, miképp 
történt az ifjú tulajdonos 
esetében is, akinek szí-
nesen szárnyaló ötletei 
végül e vidám és nőies 
lakban öltöttek testet. 
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Nevemből adódóan, felmerül a kér-
dés: „Milyen érdekes? Vajon ki ő?” 
Félig albán származású vagyok és fé-
lig magyar, két különböző kultúrában 
nőttem fel és ismerhettem meg mind-
két kultúra szépségét, melyet sokszor 
fel is használok a munkámban.
 Munkámba tartozik a teljes lakás-
terv készítése, számítógépes lát-

ványtervek, világítás kiosztása, egye-
di bútorok tervezése és kivitelezése. 
Amennyiben színekben vagy tárgyak 
illetve gépek elhelyezésében tanács-
talan, és nem igényel tervezést, hely-
színen való tanácsadást is vállalok.

Háfuzi Fátime
Tel.: 06 70 360 1579 • www.fatiart.hu
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Nóra már az elején elhatározta, hogy első, sa-
ját otthona kialakításában mindenképp sze-
retné egy szakértő segítségét kérni, akit végül 

nem is kellett sokáig keresgélnie, hiszen egy kollégája 
révén megismerte Háfuzi Fátime lakberendezőt, akit 
első pillantásra rokonszenvesnek talált. Kezdetben úgy 
gondolta, mindössze néhány apró tanácsra lenne szük-
sége, megbeszélték hát mit is szeretne, melyek azok a 
dolgok, amikhez ragaszkodik, de már e rövid egyeztetés 
során is kiderült, hogy Fátime olyannyira ráérzett mit és 
hogyan álmodott meg az ifjú lány, hogy végül az egész 
lakás tervezését rábízta. „Szinte hihetetlennek tűnt, 

A tulajdonosnak különösen 
fontosak a családi fotók, 

így természetes volt, hogy 
a lakás központi helyiségében, 

a konyha-étkező-nappaliban 
kapnak helyet. Az azúrkék 

családfa pazar keret 
számukra.

Bár a kanapé és a 
függönyök kiválasztása 
nem volt éppen sétagalopp, 
a díszpárnákkal nem 
volt sok gond.

A nappali 
falfülkéiben régi 
emlékek, könyvek 
és virágok 
kaptak helyet, 
feldobva ezzel 
az összhatást.
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hogy a terveken még a legapróbb, tudatalattimban rej-
tőző gondolatok is visszaköszöntek, annak pedig külö-
nösen örültem, hogy olyan elképzelésekkel rukkolt elő, 
amelyeket én magam, sajátkezűleg valósíthattam meg, 
lévén kreatív művészettel is foglalkozom. Sok egyedi 
tárgy kerülhetett be így a lakásba, amelyekhez szorosan 
kötődöm is, mint például az éjjeliszekrények, az étkező 
lámpája vagy a raklap-dohányzóasztal. Tudom, hogy egy 
lakásfelújítás senkinek sem könnyű, nálam is voltak pil-
lanatok, amikor egyszerűen úgy éreztem, feladom, sze-
rencsére azonban Fáti mindent kézben tartott, és min-
dig ott volt, hogy segítsen, ha valami probléma merült 
fel.” – emlékszik vissza Nóra.

Vallj színt!

A lakberendező két tervet is készített a konyhára, ami 
azonban nagy fejtörést okozott Nórának. Amíg az egyik 

ELŐZŐ OLDALON:
A lakás tervezésének egyik 
legizgalmasabb része 
a konyhabútor színeinek 
összeválogatása és helyük 
kitalálása volt.

BALRA FENT:
A vidám serpenyőt Nóra 
az édesanyjától kapta ajándékba, 
amelyet akkora becsben tart, hogy 
csupán dekorációnak használja.

JOBBRA FENT:
Nóra hangsúlyos helyet szeretett 
volna a családi fotóknak, így került 
a famotívum az étkező falára. 
A türkiz szín szépen kiegészíti 
az okkersárga textillel áthúzott, 
bolhapiacon talált székeket.
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verzió kevésbé feltűnő és letisztultabb hatású volt, ad-
dig a másik egy bohókás, csupa szín helyiséget vizionált. 
Ugyan a tulajdonos egyből beleszeretett az utóbbiba, 
egyúttal el is bizonytalanodott, merje-e azt választani. 
„Most már nagyon örülök, hogy meg mertem ezt lépni, 
hiszen így megkaphattam álmaim konyháját, amely-
hez még a színeket is együtt válogattuk ki, meg persze 
az elhelyezkedésüket, hogy melyik hova kerüljön. Talán 
ez volt a legizgalmasabb része a folyamatnak, alig vár-

tam, hogy láthassam megvalósulni. 
Azt hiszem, a végeredmény magá-
ért beszél.”
 Ezzel ellentétben a fürdő burkola-
tát nem szerették volna lecserélni, 
a túlságosan is nagy felületen érvé-
nyesülő barna viszont egyhangúvá 
tette a helyiséget, éppen ezért kerül-
tek be a színes kádkilépők és a ked-
ves futónövény, amelyek jótékonyan 
szelídítik meg a szigorú hangulatot.

Rakodj az asztalra!

Az étkezőszékek kiválasztásakor sem 
az egyszerűségre, mint inkább az egye-
diségre került a fő hangsúly. A bolha-
piacokat járva jó állapotban lévő régi, 
rugós székeket kerestek – és talál-
tak is –, amelyeket aztán jó minőségű 
kárpittal húzattak át. „Magamtól so-
sem választottam volna okkersárga 
színt, mivel egyáltalán nem gondoltam, 
hogy ilyen jól tud mutatni, de ekkor 
már vakon bíztam Fátimében, és mint 
a végeredmény is bizonyítja, nagyon jól 
tettem.” – avat be Nóra. A székek fel-
kutatása során bukkantak rá a kanapé 

mögötti állólámpára is, amely szerelem volt első látásra, 
mindketten pontosan látták lelki szemeik előtt, hol is lesz 
majd a helye. A „családfa” is az étkezőben kapott helyet, 
Nóra kifejezett kérése volt, hogy méltó helyre kerüljenek 
a családi fotók, amelyek nagyon fontosak számára, ezáltal 
pedig már az étkező meghatározó részeivé is váltak. 
 Nem szabad kihagynunk a kedves emlékeket és kis 
szobrocskákat rejtő falfülkéket sem, elvégre ezek te-
szik még igazán otthonossá az étkező-nappalit. Tekint-

A fürdőszoba monotonitását 
a vidám, színes kádkilépők 
oldják, és teszik a helyiséget 
a lakás többi részéhez 
hasonlóvá. A praktikus, csíkos 
elem azt a célt szolgálja, 
hogy a fürdőkád zuhanyzóként 
is teljes értékű legyen. 
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ve, hogy Nóra raktárosként dolgo-
zik, jópofa ötletnek tűnt, hogy ez 
is visszaköszönjön ezen a helyen. 
A raklap-dohányzóasztal elkészí-
tésekor arra törekedett, hogy egy-
részt mutatós is legyen, másrészt 
megmaradjanak a raklap jelleg-
zetességei, mint az EUR-feliratok 
vagy a tűzőkapcsok. „Amikor apu-
kám meglátta, nevetve csak any-
nyit kérdezett: megint hazahoztad 
a munkád?”

Csináld magad!

Nóra nagyon szereti az ötletes és 
egyedi megoldásokat, ezért kü-
lönösen örült, amikor meglátta 
a tervrajzon az éjjeliszekrénynek 
szánt konzolszékeket. Egyből el is 
kezdett régi székek után kutakod-
ni, amelyekből meg lehetett való-
sítani az ötletet. Bár azt bevallotta 
ugyan, hogy a vágáshoz kapott egy 
kis férfi úi segítséget, de a munka 
javarésze, mint a csiszolás vagy a festés a saját keze 
munkája, amire teljes joggal büszke is. E különleges 
éjjeliszekrényekre azonban egyáltalán nem szere-
tett volna sima éjjeli lámpákat – ahogy a falra sem –, 
így született meg végül az ágy fölötti gipszkarton elem. 
Az abba beépített világítás remekül lavíroz esztétikum 
és praktikum között. „Fontos volt számomra, hogy 
részévé válhassak a lakásnak azáltal, hogy saját ma-
gam készíthetek el egy-két bútordarabot, nagyon há-
lás vagyok Fátimének, amiért ezt is fi gyelembe vette. 
Lényegében így, együtt teremtettünk egy szimpla la-
kásból otthont.”

FENT:
A hálószoba virágmintás tapétája nem 

pusztán dekoratív, mögötte rejtőzik 
az a gipszkarton elem is, amely 

a beépített világításnak ad otthont.

LENT:
A félbevágott konzolszékek újszerű 

éjjeliszekrényekké avanzsáltak 
a háziasszony kezei alatt.
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