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TARTALOMJEGYZÉK



MŰLEÍRÁS
A projektem helyszíne egy fákkal tarkított csendes utcában van, Csopakon. Ügyfeleim a vízi sportok 
és a Balaton iránti szeretetük miatt döntöttek úgy, hogy leköltöznek a fővárosból. A telken két különálló 
ház található teraszkapcsolattal. A két épület így könnyen átjárható, kívülről pedig egy egységként 
értelmezhető. A középkorú házaspár a nagyházban szeretnének otthonra lelni, a kisházban kerekes-
székes lányuk kezdi el önálló életét.
Sok izgalmas elképzeléssel érkeztek hozzám, ennek eleget téve és ezeket tovább gondolva született 
meg az enteriőr. 
Az egyik legfontosabb szempont számukra az volt, hogy lányuk könnyen tudjon mind a két épületben 
közlekedni és mindkettő otthonos legyen számára is. A házat ennek megfelelően alakítottuk át, széle-
sebb ajtókat építettünk be és mind a két épület fürdőszobát ennek tudatában terveztem meg.
A kisebbik házban, a speciális igényekhez alkalmazkodva végeztem a térszervezést. Alkalmassá 
tettem arra, hogy önállóan- segítség nélkül- is tudjon élni a fiatal lány ebben az apró otthonban. 
A házaspár hobbija szenvedélyükké vált, ezért számos kupát és érmet halmoztak fel a hosszú évek 
során. Ezek a tárgyak igen nagy helyet foglalnak, ezért fontos volt pontosan meghatározni a nekik 
szánt felületet. A másik fontos, szempont volt számukra, hogy kialakításra kerüljön ez a bizonyos fal, 
ahol vizi sportokban szerzett eredményeiket tudják tárolni. Az az érzésem támadt, mikor erről beszél-
gettünk, hogy dicsőség falat nem akartak belőle csinálni, ezért ügyelnem kellett arra, hogy ne köré 
szerveződjön a tér, de mégis méltó helye legyen. Hasonló érzéseim voltak, amikor a TV elhelyezésé-
ről is beszélgettünk. Szerettek volna  TV-t a házban, viszont nem a középpontban, mert baráti összejö-
veteleket és a nagy beszélgetéseket sokkal többre tartották.
Ezek alapján döntöttem úgy, hogy a térszervezés során törekedni fogok arra, hogy egybefüggő és kör-
bejárható, de mégis két részre osztott óriási közösségi teret alakítsak ki számukra.
A két ház stílus meghatározásban teljesen eltérőek voltak, de egy valami közös, otthonos terekben 
szerettek volna élni.
A kisházat romantikus jegyekkel ellátva, a hortenziák színvilágát alapul véve, álmodtuk meg. Mivel a 
romantikus valójában nem egy önálló stílus, hanem inkább egy hangulat egy sajátos energia - így 
többféle stílus keveredését fedezhetjük fel. Pasztel színek, fehér fa hatású padló, bársony dívány, 
kandalló, bohém klasszikus stílusú képek és arany kiegészítők. Mindez egy apró pici, egy légterű 
lakásba gyúrva. Nagyon érzéki, nagyon bohém.
A nagyház, ennél sokkal letisztultabb enteriőrt kapott. Kertépítőként fontosnak érezték, hogy otthonuk-
ban is természetes anyagokkal vegyék magukat körbe. Nyitottak voltak arra, hogy a fa uralkodjon a 
terekben. Ahhoz, hogy ez ne legyen túl egyhangú, egy világos terrazzoval párosítottam. Ezt a két 
anyagot végigvittem a terekben, ezzel megalapozva az egész ház jellegét.
A skandináv stílus közel áll ügyfeleim szívéhez, könnyen tudnak azonosulni az északi népek közked-
velt hygge szemléletével, ezért ezt otthonukkal is szerették volna képviselni. A skandináv stílus törek-
véséit - kifinomult, megnyugtató, praktikus- ez az otthon egy az egyben magába foglalja. A látvány 
magért beszél, egy igazán időtálló, végtelen harmóniát és nyugalmat sugárzó enteriőrt sikerült megal-
kotni.
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ROMANTIKUS
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A romantikus stílus valójában nem egy önálló stílus, hanem egy hangulat, egy sajátos energia, ami 
ötvözi a valóságot és a képzeletet. Az ilyen enteriőröket áthatja a melegség, a báj, a szerelmes 
atmoszféra. A stílust erős érzelmi vonulatok és gazdag fantázia jellemzi. Mindezt elérhetjük különbö-
ző stílusok ötvözésével,vagy egy olyan stílus egyik irányzatával, ami képes összhangban működni a 
romantikus enteriőr felé támasztott elvárásainkkal. Ilyen lehet például a country, porvance-i, chabby 
chic vagy modernebb irányzatok közül például a glamour. Minden attól függ, hogy megtaláljuk e a 
helyes arányokat és jól tudjuk e használni az eszközkészletünket. 
A stílus meghatározó jegyei: a tapéta, a bársony díványok, a festett bútorok, a nehéz függönyök, a 
csillárok, a fehér vagy fényes fa padló vagy akár az arany kiegészítők.
Főként finom színeket használ, semleges árnyalatokban, mint például rózsaszín, krém, telített kék 
vagy elegáns lila. A teret még hangulatosabbá és romatikusabbá tudja varázsolni a virágos vagy 
csíkos tapéta.  Az erős színek használatához bátorság kell, de a hatás nem marad el. Figyelemfelkel-
tő és varázslatos lesz a helyiség hangulata. Minden az arányokon múlik.
Kárpitanyagoknál is a világos és pasztell színek a jellemzőek. Anyagában a vászon, bársony és az 
egyszerűbb anyagok. Különböző irányzatok behívásával, akár a csipke is szóba jöhet. Az egyszerűbb 
anyagok mellé valamilyen mintás anyag párosítása, és a két minta együttes használata egy igazán 
merész irányba mozdíthatja az enteriőrt. 
Függönyök nélkül a romantikus stílus nem is létezik. Nem csupán kiegészítője a lakásnak, hanem a 
fényjátékok nélkülözhetetlen elemei is. A földet seprő, szép esésű muszlinokat, organzákat félig 
elhúzva, zsinórokkal elkötve változatossá teszi a  szobákat.
A romantikus enteriőrben általában kicsit klasszikusabb vonalvezetésű és kényelmes hatást keltő 
bútorok találhatóak. Érdemes faragott lábú, nagy háttámlás, bársony tapintású rokokkó, illetve barokk 
stílusú darabokat választani. A romantikus nappali alapdarabja a kényelmes, süppedős kanapé, illet-
ve a gömbölyded fotelek, könyvespolc, konzolasztal, illetve néhány fiókos tároló, komód.
Nagyon meghatározó és különösen nagy hangsúlyt kap a fürdőszoba berendezése. Eetér egy átla-
gos vizeshelyiségtől és inkább hasonlít egy szobára. Nem engedi fele a hidegburkolatot plafonig, 
hanem félúton tapétára vált. Más stílusokkal ellentétben nem túlzás belógatni egy csillárt a szabadon 
álló kád fölé, sőt szinte kötelező.
A romantikus stílusú otthon jellegét számos különleges kiegészítővel tudjuk tovább befolyásolni. Pél-
dául lámpákkal, természetes virágokkal, cirádás képkeretekkel, gyertyatartókkal, porcelánokkal, 
díszes keretezésű tükrökkel.
A romantikus stílus tehát nem csupán a romantikus lelkűekhez állhat közel. Bárki jól érezheti magát 
ebben a környezetben, aki kedveli a friss, világos tereket, a kifinomult színvilágot, a kényelmes, a 
puszta funkción túlmutató bútorzatot, és szívesen nosztalgiázik tradicionális tárgyak között. 
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Romantikus



SZÍNTERV │07

bohém

entimentálissz





















Hálófülke
Fürdőszoba
Nappali
Konyha

Argento Larch Porcelain
padlólap / 160x25 cm
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SKANDINÁV
A skandináv stílus jelentős hatással volt a 20. század közepének modern stílusára, de a kialakulása 
ennél sokkal régebbre nyúlik vissza, az 1930-as évekre. Az irányzatot főként az északi régió hidege 
és fényszegény környezete inspirálta. Ezt a körülményt, kényelmes és világos stílusjegyek ellensúlyo-
zásával teszi otthonossá. 
A skandináv lakberendezés az okos, praktikus és rendkívül kényelmes otthonokat helyezi előtérbe a 
túldíszítettség és a nagyzolás helyett. A sallangmentesség a skandináv lakberendezés origója.  
Egységesen a stílus legfőbb védjegyét a letisztult, egyszerű vonalvezetésű és funkcionális bútorok, 
illetve belső terek jelentik, melyeket puha kiegészítőkkel tesznek teljessé.Többféle irányzatot külön-
böztetünk meg. Ilyen például a városi eklektika, nordic, country, shabby chic, hygge. A hygge-t érde-
mesnek találom kiemelni, mert nem pusztán egy irányzat, hanem egy északi életérzés. Ami a keleti 
tájakon a zen, az a skandináv otthonokban a hygge. Minden, ami a nagybetűs otthont jelenti: kénye-
lem, nyugalom, pihenés, kellemes hangulat, minőségi ételek, a tökéletesség hajszolásának elfelejtése 
és a lecsendesedés. Ezektől az inpulzusoktól válnak a terek otthonokká és válnak mindenki számára 
közkedveltté.
A skandináv stílusra „kevesebb több” szabálya érvényesül leginkább. Egyszerű vonalvezetés, szellős 
és rendezett térkapcsolatok, magasfokú funkcionalizmus és minimalizmus. Az oka egészen egyszerű. 
Jellemzően az északi népek kisebb alapterületű otthonokban élnek és ehhez alkalmazkodva a lehető 
legjobban próbálják kihasználni a tereket. Nagy előnye, hogy a sok fény, a világos színek és a szellős 
elrendezés miatt optikailag sokkal nagyobbnak láttatja a kis tereket is. A világos, semleges színű falak 
remek hátteret adnak a natúr fa bútoroknak. A fa világos árnyalatait használja legfőképp, mint például 
a tölgy, a tíkfa vagy a fenyő. Kedveltek a természetes anyagok és az organikus formák. Remek deko-
ráció lehet egy skandináv otthonban, például a szárított növény és a természetes anyagokból készült 
kiegészítők, illetve élő, zöld szobanövények. 
A kis terek miatt, nagy szerepet kapnak a multifunkcionális bútordarabok. Ilyen például a szoba részeit 
elkülönítő könyvespolcok, az ággyá alakítható kanapék, illtve olyan ülőalkalmatosságok, mely további 
tulajdonságokkal vannak felruházva. 
A kárpitok és anyagok színe általában világos, természetes szálakból, például pamutból, gyapjúból 
készülnek. 
Az északiak nagyon természetközeli népek, ez a stíluson is meglátszik, mert arra törekszik, hogy az 
otthonba minél többet csempésszen be belőle.
A skandináv dekoráció színpalettája fehér vagy egyéb világos árnyalatokon alapszik. Ezek felerősítik 
a természetes fényt, amelyre a hosszú, sötét telek alatt különösen nagy szükség van.
Ez igen könnyen adaptálható a nyugat- és közép európai nagyvárosok lakóparkjaira is, mert itt is 
nagyon kevés ddéli fekvésű lakás. Talán pont ettől olyan közkedvelt stílus, mert minden környezetben 
megállja a helyét. Ez a letisztult és időtálló stílus bármekkora méretű lakásban jól mutat és nem feltét-
len pénz kérdése, hogy elérjük a kellő hatást. Inkább a kreativitáson múlik és azon, hogy milyen mér-
tékben tudjuk a hygge életérzést befogadni a szívünkbe-lelkünkbe. 
Nagyon élhető stílus, végtelen harmóniát és rendet sugároz.
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TOGO
1970-es évektől piacvezető, a luxus pihenőbútorok között. Az egész világon, mára már jóval több, 
mint 1.5 millió darab kelt el belőle. A TOGO kanapécsalád egyfajta kuriózummá vált. Több, mint egy 
kanapé.  A bútorgyártásban egy forradalmi újító. Ellenezte az elvtelen alkalmazkodást a kényelmet-
lenhez, áramló vonalvezetése győzelmet aratott. Nehezen vált korszak alkotóvá, sok negatív kritikát 
kapott. Szükség volt a vásárlóknak egy kis időre, hogy az extrémnek és újszerűnek számító formavi-
lágot magukévá tudják tenni. Az idő mégis őt igazolta. A TOGO mindennek ellenére elnyerte a legran-
gosabb francia formatervezési díjnak számító René-Gabrielt.
A stílusikon 1973-ban debütált a nagyközönség előtt, egy időben a francia Ligne Roset világpiaci 
nyitásával. MICHEN DUCAROY nevéhez fűződik a kanapécsalád története. Az 1960-as években 
feladta saját karrierjét és csatlakozott a Roset céghez, ahol az innováció fő mozgatórugójává vált. 
Kifejezetten az akkori fiatal célcsoport számára kezdett el olyan darabokat tervezni, amelyek amellett, 
hogy rendkívül kényelmesek, szokatlan vonalvezetéssel rendelkeznek és rendkívül könnyen mozdít-
hatóak is. Számos másik ülőbútort is az ő nevéhez fűződik. Például a híres hab alapanyagú ADRIA, 
melyet a TOGO előtanulmányaként is emlegetnek.
A TOGO ötletét elég prózai dolog, egy fogkrém tubusa adta Ducaroy-nak. Megállapította, hogy milyen 
jól néz ki, ha mindkét végén visszahajlítja, mint egy kályhacsövet. Ezen a fonalon elindulva alkotta 
meg a kanapécsalád első tagját. A pehely könnyű kanapé és fotel ülésmagassága különösen 
alacsony, szinte teljesen földközeli, ami jól variálható, könnyű, fiatalos darabbá teszi. A magját teljes 
keresztmetszetében szivacs váz adja, amelyre a jellegzetesen ráncolt, utánozhatatlan varrású kárpit 
kerül. 
A TOGO gyártása manufaktúrában történik, vagyis a szivacsok kiszabásán kívül minden kétkezi 
munka gyümölcse. Csak a kárpitozás négy-hat órát és komoly szakmai tudást igényel, amivel a híres 
redőket, vagyis a bútor karakterét kialakítják. A gyártás ma is a briordi gyárban folyik, ahol mindössze 
öt ember képes tökéletes kárpitosmunkát végezni rajta. A rendkívül körülményes és időigényes gyár-
tás persze hosszú szállítási határidőt vonz maga után. A TOGO kanapécsalád egyfajta kuriózummá 
vált. Ma az igazán értő és elhivatott design kedvelők vásárolják első sorban. Hiszen ők tudják: olyan 
különlegesség a TOGO, amire megéri akár egy évet is várni.
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Fürdőszoba
Nappali
Konyha
Étkező
Szoba

Pebble White Porcelain
padlólap / 60x60 cm

Hálószoba Edelholz Limestone Nature
svédpadló / 240x25 cm



Fürdőszoba

Pebble White Porcelain
padlólap / 60x60 cm

Iggy White Gloss Porcelain 
csempe / 29.6x28.4 cm

Fürdőszoba
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alsó szekrény elem - festett MDF

magas szekrény elem - festett MDF

60x60x30 4
alsó szekrény elem - festett MDF 70x60x30

60x60x210
2
1

COOL GRAY 3 C 
COOL GRAY 3 C 
COOL GRAY 3 C 

belső polc - festett MDF 60x60x2 1COOL GRAY 3 C 
puhán záró, érintésre nyíló sarokpánt 3
alsó nyitó szerkezte csillapítással 6
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SORSZ. HELYISÉG MEGNEVEZÉS FORGALMAZÓ SZÍN ANYAG MÉRET ÁR FOTÓ LINK

!"#$ HÁLÓSZOBA OMNI mirrored  komód ZGALLERIE tükör tükör 32''W x 18''D x 30''H 1 db 339.000 Ft
https://www.zgallerie.com/p-

omni-mirrored-3-drawer-chest-
014761886

B-02 HÁLÓSZOBA
City Spirit Individual 

Fabric 
KARE Design blush velvet bársony 153 x 232 x 221 cm 1 db 186.800 FT

https://www.kare-
design.com/shop/am/hy/Bed-
City-Spirit-Individual-Fabric-

200x200cm/20339

B-03 HÁLÓSZOBA PUDLI lerakóasztal KARE Design fehér porcelán !37 1 db www.kare-design.com/shop

EB-01 HÁLÓSZOBA
egyedi gyártású ruhás 

szekrény
egyedi gyártású blush lila fa 140x60x120 cm 1 db
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LÁMPÁK KONSZIGNÁCIÓJA

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

MENNY.

MOBIL BÚTOROK KONSZIGNÁCIÓJA

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYEDI BÚTOROK KONSZIGNÁCIÓJA (ASZTALOS ÁLTAL GYÁRTOTT)

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

BURKOLATOK KONSZIGNÁCIÓJA

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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B-01 .,::,%c FLY SC10 fotel ANDTRADITION szürke szövet/fa 80x70x87 2 db $2,531.25

https://www.finnishdesignshop.
com/furniture-chairs-armchairs-
lounge-chairs-fly-sc1-lounge-

chair-white-oiled-oak-hot-
madison-094-p-10081.html

B-02 NAPPALI FLY sz. Kanapé ANDTRADITION szürke szövet/fa 162x70x80 1 db $3,513.00
https://www.connox.com/categ

ories/furniture/couches-
sofas/tradition-fly-sofa.html

!"#_ NAPPALI
FLY SC5 

dohányzóasztal
ANDTRADITION szürke szövet/fa 180x200 1 db $2,815.00

https://www.andtradition.com/p
roducts/fly-sc5

FELÜLETEK KONSZIGNÁCIÓJA

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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MOBIL BÚTOROK KONSZIGNÁCIÓJA
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

MENNY.

EGYEDI BÚTOROK KONSZIGNÁCIÓJA (ASZTALOS ÁLTAL GYÁRTOTT)
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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KONSZIGNÁCIÓ │56

EB-01 NAPPALI
egyedi gyártású 

könyvespolc rendszer
egyedi gyártású tölgy fa 455x30x270 1 db

EB-02 NAPPALI egyedi gyártású polc egyedi gyártású tölgy fa 120x4x20 1 db
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LÁMPÁK KONSZIGNÁCIÓJA
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

BURKOLATOK KONSZIGNÁCIÓJA
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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