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A nappali falát
A pécsi pályaudvar
homlokzatrajza
díszíti

Otthon a belvárosban
KEVÉS OLYAN LAKÁSSAL TALÁLKOZUNK, AHOL A TULAJDONOSNAK A SZŰKÖS
MÉRETEK ELLENÉRE SIKERÜLT EGY MODERN, FUNKCIONÁLIS, UGYANAKKOR
MEGKAPÓAN HANGULATOS ENTERIŐRT KIALAKÍTANI.
Szöveg: Csóka Noémi • Fotó: F. Tóth Gábor • Styling: Pécsi Balázs
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A TERVEZŐ VÉLEMÉNYE
Csupor Anna
enteriőrtervező

Kedvelem a skandináv stílust,
a sajátos minimalizmusát, de
nem szeretném, hogy a munkáim egyetlen irányzathoz
kötődjenek. Érzésből dolgozom, látom egyben a tereket
még azelőtt, hogy fizikailag
léteznének, ezért könnyen el
tudom dönteni, hogy milyen
kiegészítők, bútorok mutatnak
jól az adott enteriőrben.

A garzonban fontos szerepet kaptak
a színes MOZA cementlapok. A konyhában és a fürdőszobában hasonló
árnyalatok uralkodnak

Az 1895-ben épült belvárosi, gangos
bérházban hatalmas kazettás ablakok
biztosítják a napfényt. A natúr fa étkezőasztalt az IKEA-ban találta a tervező;
saját kezűleg festette és antikolta
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A konyhát egy felújított
gyalupad választja el
az étkezotol
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Anna stílusban is szerette volna
elválasztani a galéria terét a nappaliétól, ezért csak itt bontotta
ki a mennyezeti vakolatot

GALÉRIASZINT
TÁRSALGÓ

HÁLÓ

ALSÓ SZINT
DOLGOZÓ
SAROK

KONYHA

NAPPALI

ÉTKEZŐ

Írja meg kérdéseit
az info@lakaskultura.hu
e-mail címre!
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FÜRDŐ

ä MINDEN KIVEHETŐ FALAT LEBONTOTTAM – meséli házigazdánk, miközben
körbevezet minket 44 négyzetméteres, hetedik kerületi otthonában. Csupor Anna maga is
enteriőrtervező, és mivel borzasztóan nyomasztónak találta a magas belmagasságú, ám
értelmetlenül zegzugos tereket, az átalakításnál elsődleges célja volt, hogy kellemes térérzetet teremtsen a lakásban, és biztosítsa a kényelmes közlekedést.
– Imádom a nagy belmagasságú épületeket, hiszen a szabadság érzetét keltik, de csak
akkor, ha jól alakítjuk ki a helyiségeket. Én arra törekedtem, hogy megmutassam a tereket,
és kihasználjak minden helyet, így a galériát megpróbáltam a lehető legjobban egybeolvasztani az alsó szinttel. Ezért lógnak be a szép Tilka textilkábelek, illetve ezért választottam a plafonról lógó gömbfotelt, de erősíti a hatást a pécsi pályaudvar monumentálisra
felnagyított homlokzatrajza is. Nincs Pécshez kötődésem – jegyzi meg Anna –, egyszerűen
csak régi rajzokat, homlokzati terveket keresgettem a Vaterán, és ez
a ritkaság azonnal megtetszett.
– Általában nem szeretem a galériákat – folytatja házigazdánk mosolyogva –, ugyanis én magam 180 cm
magas vagyok, és utálom, ha nem
tudok rendesen felállni, főleg, amikor nagyobb területeken, szobáról szobára lehet sétálni. A kialakításnál tehát elsődlegesen
azt tartottam szem előtt, hogy a fenti szinten se legyen sehol 180 cm-nél alacsonyabb
a belmagasság, az alsó közösségi terekben pedig mindenhol legalább 205 cm-es magasságban gondolkodtam. Az adottságok miatt így a födémvastagsággal kellett játszanunk, ezt
terveztük a lehető legvékonyabbra. A munkában természetesen statikus volt a segítségemre, zártszelvényből hegesztettük össze és gipszkartonnal borítottuk az elemeket.
A felső szinten található hálóhelyiségek valójában nem igazi szobák, de alkalmasak arra,
hogy szükség esetén lehetőséget nyújtsanak az elkülönülésre, visszavonulásra, ami ugyancsak fontos szempont volt az enteriőrtervező tulajdonos számára. Ezt a funkciót szolgálják
a hálókat és a nappalit elválasztó zsalugáterszerű ablakok is, mivel egyesével lehet nyitnizárni a fehérre festett lamellákat, szépen szabályozható a nappaliból áradó hangulat, illetve a természetes fény.

Imádok játszani a
nagy belmagasságú
terekkel.

Köszönet a kiegészítőkért a La Tenda Home-nak, a Villa Rusticának és a Madison Perfumery-nek. Az árak tájékoztató jellegűek.
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Elő a kockás füzettel, segítünk megtervezni Önnek mindent, az alapoktól
a legapróbb részletekig!
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Köszönet a kiegészítőkért a La Tenda Home-nak és a Villa Rusticának. Az árak tájékoztató jellegűek.

1. Babylon tapéta 28 980 Ft/tekercs,
Ft/tekercs, Style Center by Müller Mónika/
Clarke&Clarke 2. Kerámiaburkolat 42 000 Ft/m2, Aita Studió/Valmori
Ceramica 3. Menton kárpitanyag 40 365 Ft/m, Style Center by Müller
Mónika/Manuel Canovas

A LAKÁS
JELLEMZŐ
PONTJA
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A különböző funkciójú „helyiségeket” falak hiányában a padlóburkolattal választották el egymástól. A garzon meghatározó eleme a nappali
falát díszítő rajz, illetve a plafonról lógó dizájnklasszikus, a Bubble Chair. A karakteres kiegészítők jól illenek a visszafogott bútorokhoz.
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1. Fogas 23 900 Ft, KARE Budapest/MAXCity 2. Bambusz függőlámpa 16 990 Ft, IKEA 3. Pléd 70 000 Ft,
Hephaistos/Designers Guild 4. Állólámpa 94 900 Ft, La
Tenda Home 5. Földgömb 14 995 Ft, Zara Home 6. Tortatál mangófából
és márványból 32 900 Ft, La Tenda Home 7. Komód 294 200 Ft, KARE Budapest/MAXCity 8. Kanapé 377 000 Ft, ID Design 9. Kecskebőr párna
18 400 Ft, BoConcept 10. Díszpárna 38 000 Ft, Hephaistos/Designers
Guild 11. Kék vaskosár 9000 Ft, artKRAFT 12. Bárszék traktorülésből 35 000 Ft, artKRAFT
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ÜZLETLISTA A 81. OLDALON
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