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Még egy kisebb lakásban is lehet helyük nagy-
mamáink régi, méretesebb bútorainak. Persze jó 
arányérzék, modern megoldások és egy tökéle-
tesen eltalált színpár is kellett ahhoz, hogy Judit 
lakásában szívmelengető legyen a végeredmény.

APRÓCSKA  
SZIGET 
Mivel ez az utolsó lakás 
a függőfolyosón, a nappali 
ablaka előtt szép kilátást 
biztosító kis privát rész ta-
lálható. De nem csak ezért 
kellemes itt ücsörögni 
a kanapén vagy épp a bé-
kebeli, gurulós széken – 
aprócska, nyugodt sziget 
ez Judit számára.
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Néhány régi bútor, 
egyedi kép adja hoz-
zá a lakáshoz a szük-

séges kis pluszt.

KONYHA  
TAPÉTÁVAL 
A felső szekrények és fo-
gantyúk nélküli konyha
bútor akár egy nappali 
tárolórendszere is lehet-
ne. Ezt erősíti a pult fölötti 
mosható tapéta is. 

KIS LAKOSZTÁLY
A fürdőszobában az ottho-
nos, szobaszerű hangulat 
kialakításában fontos sze-
rephez jutott a régi asztal-
ból készített fa mosdópult 
és a virágos tapéta.

S 
emmi sem igazolja jobban Judit választását, mint a soroza-
tos dicséretek, amelyeket új otthonával kapcsolatban kap. 
„Mindenki azt mondja, szeret hozzám jönni vendégségbe, 
mert itt valahogy elengedheti magát, és valóban lazíthat” 
– meséli boldogan, pedig az első látogatáskor nem sok oka 

volt a mosolygásra. Judit világos, kényelmes, praktikus terekre vágyott, 
amelyek tényleg róla szólnak, és épp csak annyira csajosak, amennyi még 
ízléses, és egy férfi számára is elfogadható. Tudta, hogy ha valódi otthont 
szeretne, szakember segítségére lesz szüksége, a munkára pedig Csupor 
Anna lakberendezőt kérte fel.  
„Gyakorlatilag minden falat lebontottunk és áthelyeztünk, hogy a lehető 
legjobban az igényekre tudjuk szabni ezt az alig több mint negyven négy-
zetméteres lakást” – meséli Anna a kezdetekről. Kicserélték a nyílászá-
rókat, a 380 centiméteres belmagasságot álmennyezettel csökkentették, 
amely nemcsak a gondosan megtervezett fényerősségű és színtartomá-
nyú szpotokat rejti, hanem a hangszigetelést is. Judit régóta szeretett 
volna a hálószobájából nyíló, szobaszerű fürdőszobát, ezért a teljes vizes
blokkot áthelyezték. Egyetlen térben kapott helyet a nappali, a konyha 
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és az étkező; itt és a hálószobában felújították és kiegészítették a régi 
faparkettát, amelyet aztán speciális festékkel fehérre festettek. Ez növeli 
a térérzetet, könnyen tisztán tartható, és a használattal keletkező mini-
mális kopás olyan patinát ad neki, ami miatt ez lett Judit egyik kedvence 
a lakásban. Hidegburkolatot csak a legszükségesebb helyen, a fürdőszoba 
padlóján és a zuhanyfülkében használtak.
„Judit favoritját, a fáradt rózsaszínt egy karakteresebb árnyalattal, olíva-
zölddel párosítottuk” – avat be a stílus kialakításába Anna. A szürkés- 
bézs árnyalatú konyhai frontok átgondoltságról árulkodnak, ahogy az is, 
hogy a konyhabútort egy pulttal összekötötték a nappali mindent elnyelő 
gardróbszekrényével. A modern hangulat ellensúlyozására néhány fal-
szakaszt, amelyek úgysem vernek vissza fényt, az eredeti, patinás tég-
láig megtisztítottak. Ugyanez volt a cél egy-két régi bútordarab, például 
a robusztus étkezőasztal és a puha plüssel újrakárpitozott, kényelmes szék 
felújításával is: ezek a múlt század elejének polgári otthonosságát csem-
pészik vissza a lakásba úgy, hogy egyáltalán nem tűnnek avíttnak. A pon-
tot az ire a neten talált Brontëregényekhez kötődő grafikák tették fel, 
az angol irodalom szakon végzett Juditnak ugyanis az írónők a kedvencei.

LESD EL  
A LEGJOBB  
MEGOLDÁSOKAT

Mit tehetünk a ferdén futó falsík-
kal? A hálószoba ferde falát változó 
mélységű egyedi polccal „egyene-
sítették ki” vizuálisan, így minden 
párhuzamosnak hat.

Mire jó egy kis extra pultszakasz?  
Kis terekben fontos a multifunkci-
onalitás, mint Juditnál a reggeliző-
ként, dolgozósarokként és előszo-
bai lerakóként is bevethető pult.

Igazítsd az igényeidhez! A konyha-
bútor folytatásaként épített pulthoz 
egyedi magasságú szék kellett, 
ezért a felújított tonett bárszék lá-
baiból levágtak néhány centimétert. 

Hogyan spórolhatsz az energiával? 
A lakást keskeny elektromos fali pa-
nelek fűtik. Ezeknek és az új hőszi-
getelésnek, nyílászáróknak köszön-
hetően alacsony a villanyszámla.

EGYSZERŰ  
KÉNYELEM 
A minden túlzástól men-
tes hálóban a téglabur-
kolat és a nyugodt, ter-
mészetes olívazöld adják 
a folytonosságot a közös-
ségi térrel.
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