
Amikor régóta hirdetett lakóparki lakását a szinte 
a semmiből érkező komoly érdeklődő már másodjára 
tekintette meg, a lakberendező tulajdonos három 
lányával együtt autóba ült, és utcáról utcára járta 
a kertvárost, hogy rábukkanjon új, várva várt 
otthonukra. A csendes, fás, bokros utcácska, 
ahol a lombok jótékonyan óvnak a kíváncsi 
szempárok elől, szerelem volt első látásra. 
A jegyzetfüzetbe fel is skiccelték a takaros előkert 
rajzát a „kis bájos kert” címszó alá, amelyhez egy 
százéves, vályogból épült, toldozott-foldozott házikó 
tartozott.
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Otthon, a százéves
lombok 
rejtekében
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38 Krisztina rögtön konstatálta, hogy az egyszobás, 
étkezős, konyhás, melléképületben fürdőszobás 
ház abszolút nem felel meg az igényeiknek, mi 

több, a vályog maga is sok rizikót rejt, amelyet csak teté-
zett, hogy a homlokzat rengeteg helyen meg volt reped-
ve, a tetőszerkezet és a cserepek is cserére szorultak. 
Az is világos volt továbbá, hogy a lakóparki, 85 nm-es 
társasházi lakás árából nem lehet egy négy főre szabott 
kb. 120 nm-es téglaházat építeni, így maradt a könnyű-
szerkezetes ház ötlete. „Ahogy megláttam a telket, azon-

nal tudtam, milyen házat is képzelek ide. Elképzeléseim 
papírra vetésében Nyíri Zsuzsa építész volt a segítsé-
gemre, akivel már az első pillanattól remekül tudtunk 
együtt dolgozni, majd három hét elteltével konzultációt 
kértünk a XVII. kerület főépítészétől, hogy bemutassuk 
az ötleteinket. Közben persze bontási tervet is készítet-
tünk, amely fázis az engedélyezés után nagy erőkkel meg 
is kezdődött.” – meséli Krisztina. Egy könnyűszerkeze-
tes házba, mint esetünkben is, már három hónap után 
be lehet költözni, mivel nincsenek száradási idők, mint 
egy téglaépítkezésnél. Így az anyagokat is igen gyorsan 
kellett beszerezni, gyakorlatilag mindig mindennek kéz-
nél kellett lenni, hogy haladjon a munka. A bemutató 
háznak épült lakban található a lakberendező irodája is, 
ahol megrendelőit fogadja egyeztetésre, illetve helyben 
a példa, ahol a könnyűszerkezetet építeni kívánó érdek-
lődőknek teljes körű felvilágosítást tud adni. A ház mo-
dern belső tervezése lehetőséget ad a legújabb trendek, 
színvilág, tervezések, anyagok és világítástechnika be-
mutatására is.

Természetbe simulva

Miután a kertben ötven-száz éves fák és cserjék él-
nek, és mert emiatt az új tulajdonos nem is enge-
dett be ide gépeket, a házat annak melléképületeivel 
együtt kézzel bontatták le. Az új ház teljes egészében 

A tulajdonos mondhatni beleszeretett 
a MOZA arab mintás cementlapjaiba, 
amelyekből nemcsak a konyhapult 
falsávjába került egy hangsúlyos 
berakás, hanem a kandalló elé is.

A kandalló 
párkányának 
diszkrét gyertyasorát 
frappánsan megtöri a 
kőangyal szobor.

Designdock – Fest Krisztina 
lakberendező
+36 70 274 3188
info@designdock.hu 
www.designdock.hu
Amennyiben építkezés előtt 
áll, szeretettel várom köny-
nyűszerkezetes bemutató-
házunkba, hogy segíthessek 
Önre szabni elképzeléseit és a négyzetmétereket!
Emellett örömmel vállalom komplett házak, laká-
sok lakberendezési tervezését, illetve konyhák, für-
dőszobák tervezését és generálkivitelezését is.
Keressen bizalommal!
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A minimalizmus szépen keveredik a rusztikus 
felületekkel a kandalló környékén, melyre 
az első látásra meghökkentő részletek, 
például a fehérre meszelt  kandalló melletti 
fahasábok, csak még inkább rájátszanak.

Sosem hittem volna, hogy míg hat 
évvel ezelőtt egy country stílusú 

családi házban éreztem jól magam, 
addig ma egy teljesen letisztult 

lakásban élek.
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úgy lett tervezve, hogy egyetlen cserjét se kelljen ki-
vágni, szinte betervezték a bokrok közé, mintha mindig 
is ott állt volna. Ezután jött a következő kérdés. Mivel 
a környéken oldalhatáros beépítési kötelezettség van, 
ami szerint a ház egyik oldalára nem kerülhet normál 
parapet magasságra ablak, nagy gondot okozott, hogy 
a tervezendő négy hálószoba mindegyikébe bejuthas-
son a fény. Ennek megoldásaként a két nagyobb lány 

BALRA FENT: 
A semleges háttérből szinte előugranak a türkiz 
kiegészítők, amelyek nagyon jól mutatnak így, 
több szintben kirakva.

JOBBRA FENT:
A repedezett Buddha-fej merőben elüt a hátteréül 
szolgáló romantikus vagy épp rock-chic stílusú 
díszpárnáktól, az összhang valamiképpen 
mégiscsak megszületik.
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szobája az emeletre került, egy fürdőszobával. Az L ala-
kú fa teraszt, ahol tavasztól őszig a legtöbb időt fogják 
tölteni az itt lakók, a meglévő árnyas, óriás diófa alá ter-
vezte Krisztina, ide a nappaliból lehet kijutni. A ház há-
rom szárnyból áll: egy bejárati, középső kiemeltből, ahol 
a lépcsőház, a legkisebb lány hálója, a wc/mosókonyha és 
az első szárnyba vezető folyosó kiszögelésében a dolgozó 
található, majd az utcai szárny, ahol a szülői háló és tuso-

ló kap helyet. A bejárattól jobbra két lépcsőn juthatunk le 
a nappali-étkező-konyha részre, a kert felőli szárnyba.

Ahova mindenki szeret hazamenni

„Azt vallom, hogy nap mint nap változunk a környezetünk 
hatására, és szükséges is változtatni, még ha ez nem is 
jön belülről, mint nálam. Sosem hittem volna ugyanis, 
hogy míg hat évvel ezelőtt egy country stílusú családi 

Kiegészítők:

www.latendahome.hu

styling 

ötletek
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A letisztultság iránti vágy a lakberendező 
hálójában is megjelenik, melyet 
az elnagyoltan kötött takaró 
és a lágy csipkefüggöny ellenpontoz.
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házban éreztem jól magam, mediterrán színvilágban, 
rengeteg hidegburkolattal körülvéve, antik fenyőbúto-
rok között, addig ma egy teljesen letisztult, kevés, főként 
magas fényű bútorral berendezett lakásban élek, visz-
szafogott színek és kevés, de jól átgondolt dísztárggyal 
kiegészülve.” – elmélkedik Krisztina.
 Letisztultság iránti vágyát azonban nem kívánta a gyer-
mekei ízlésére is ráerőltetni, akik jelen pillanatban épp 
a gyűjtési szenvedélyük fénykorában élnek, illetve a szí-
nes falakat kedvelik. „A tervezésnél így fi gyelembe vet-
tem, hogy ők miben érzik jól magukat, mert a lényeg ugye 
az, hogy mindenki szeressen hazajönni.” Krisztina nagy 
szerelme most a lakberendezésben a mintás cementlap, 
ezért is választott a lakás több pontjára a MOZA manu-
faktúra széles választékából burkolatot, amely domináns 
arab mintájával a konyha és a kandalló előtti terület gyö-
nyörűsége lett. De ugyancsak mozgalmas minta került 
az emeleti fürdő padlóburkolatára is, feldobva az egyszí-
nű szürke fali csempét.

Valóra vált konyhaálom

Krisztina a fürdőkben csupán minimális mennyiségű 
csempét használt, sok festett fallal kiegészítve. A süly-
lyesztett zuhanytálcák szinte kétszemélyesnek hatnak 
80x120 cm-es méretűkkel, de mindösszesen 5 cm ma-
gasak. A földszinti fürdőkben a nagy alakú antracitszür-
ke lapok és a fehér szaniterek eleganciája az uralkodó, 
nagy, kerek, fém tükrökkel dekorálva.
A konyhatervezésnél a tulajdonos régi álmát valósítot-
ta meg, ugyanis ez az első olyan otthona, ahol a konyha 
nagyságát is ő maga szabhatta meg. A bútorválasztásnál 
nem volt kérdés, hogy IKEA-konyhát választ, praktiku-
san berendezhető belső világa és jó tervezhetősége mi-
att. Az öt méter hosszú, egyenes vonalú konyha egyfor-
ma széles elemei nyugalmat és eleganciát sugároznak. 
A konyhában mindösszesen két keskeny, felfelé nyíló, 
felső szekrény kapott helyet, mivel a konyha-étkező-
nappali egy légtér, így a tulajdonos nem akart egy tipikus, 
teljesen bezárt konyhát látni.

FENT: 
Az ablakban bájos virágkompozíció bújik meg, 
és egy romantikusabb kort felidéző madárkalitka.

LENT:
A fürdőszoba maximálisan a funkcionalitásnak 
lett alárendelve, az antracitszürke és a fehér 
regiszterében maradva.
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44
Fényt hoz a madárdal

Krisztinának saját bevallása szerint is „fénymániá-
ja” van, így nem spórolt az átgondolt belső világításon. 
Az általános fényeket a közlekedő folyosókon és a für-
dőkben gipszkartonba süllyesztett LED-es világítás adja, 
LED fény gyakorlatilag a lakás fényeinek 90%-a – így 
a fogyasztás elenyésző a hagyományoshoz képest. Nagyon 
szereti továbbá a „brutális” lámpákat, ezért is választotta 
az étkezőasztal fölé ezt a két hatalmas, szinte ipari for-
májú lámpát, amelyek színükben és egyszerűségükben 
nagyon dekoratívak. A lakberendező munkái során vallja, 
hogy egy lakásban rengeteg kis, helyi hangulat és funkci-
onális világítás adja meg az adott tér hangulatát.
 „Nőként, egyedül építkezni nem egyszerű, de megcsi-
náltam. Hálás vagyok ezért anyukámnak, lányaimnak, 
és a barátaimnak is, hogy mindvégig támogattak és se-
gítettek a több hónapnyi hajszában, de legfőbbképpen 
a kivitelező csapatomnak, akik mint mindig, most is profi  
munkát végeztek. Most pedig már csak annyi a dolgunk, 
hogy mosolyogjunk, hisz megvalósult a nagy álom, és 
a tavaszt már egy csodás kertben töltjük, ahol cinke és 
rigó családok zenélnek nekünk.”

Vidám lányszoba igazi nyári színekben, 
avagy remek ötlet az ágytámlán 

végigvezetni a világító füzért.
Ha olvasáshoz nem is jó, 

a hangulat szempontjából tökéletes.

Húzott takaró, tollas 
lámpabura a mályva szín 
köntösében, kívánhat-e 
szebbet egy ifjú hölgy?
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