OTTHONOK
KONYHA

Stílusbravúr a konyhában:
Medici Mária barokk port
réjának színei az egész
lakást végigkísérik, de ha
sonlóan elegáns a szín
ben harmonizáló falbur
kolat is. A konyhai gépek
és csaptelepek feketében
tovább erősítik az ipari stí
lusú lámpák hangulatát.
AC 1000302 csempe
AC Design, hűtő Goren
je, Skurup falikarok Ikea,
Eglo Priddy 49464 függeszték Alkonylámpa

OTTHONOK

Egy lakás,
KÉT SZINT
TÁRSALGÓRÉSZ

A bejáratnál két,
egymásra helyezett
tükrös gardrób sok
szorozza meg a tér
látványát, a tükröző
dés által még hang
súlyosabbá válnak
a kényelmes fotelek,
rusztikus felületek.
Játékos, kerek fali
képek oldják a fehér
fal minimalizmusát.
Pax tükrös szekrények Ikea, mágneses faliképek
Groovy Magnets

SZÖVEG: SZABÓ EMESE
FOTÓ: VIKMAN ANDRÁS
STYLING: HORVÁTH VERA
LAKBERENDEZŐ: CSUPOR ANNA,
MOSSKITO INTERIOR DESIGN
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Adriennék otthona kis alapterülete ellenére
számos felfedeznivalót rejt a stílusok sok
színűségének hála. A galériával két szintre
növelt, napfényes lakás átgondolt tereivel
a család bővülésére is készen áll.
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OTTHONOK

OTTHONOK
NAPPALI

A barátságos közössé
gi tér tűzpiros foteljeiben
és az elegáns bársony
kanapén ücsörögve jól
esik a beszélgetés, mintás
textíliák fokozzák az ott
honosságot. Extra táro
lófelülettel a mély ab
lakpárkány szolgál.
Designers Guild Christian
Lacroix párnák Hephais
tos, vintage bútorok Art
Kraft, kaspó Arioso, vázák
H&M Home, Pobo függesztékek Vakum Design

K

ülföldről költözött Adrienn és férje a budapesti lakásba,
amely azért tetszett meg nekik, mert a korábbi nagyvárosi nyüzsgés helyett világos, nyugalmas fészek érzetét keltette, annak ellenére is, hogy egy gangos ház első emeletén
található. „Az alapterület alig nagyobb 50 négyzetméternél, ehhez képest öt ablakunk van, mind a belső udvarra néz, így teljes a csend” – mondja Adrienn. A fiatal pár azonnal számos lehetőséget fedezett fel a lakásban, de legfőbb vágyuk egy tágas közösségi tér
volt. Kialakítása okos tervezéssel megvalósíthatóvá vált: „A galériának
köszönhetően a nappali-konyha egysége kellően nagy, és három hálószobának is nyertünk helyet. Ilyen kis alapterületen ez igazi különlegesség”
– sorolja Csupor Anna lakberendező, aki mindenben megbízói igényeihez igazodott. Törekedett például arra, hogy a privát és közösségi zónák
elosztása az idővel bővülő családnak később is megfeleljen, és az egyedi
megoldásoktól sem riadt vissza.
Adrienn nagy kedvence a konyhabútor, amely amellett, hogy természetesen belesimul a nappali látványába, különleges árnyalatával szép hátteret nyújt az élénk színű bútoroknak a társalgórészben. Persze önmagában
is megérdemli a figyelmet, hisz külföldről került a birtokukba, ugyanis
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ÉTKEZŐ

Az asztal köré ötletesen
szék és rusztikus pad is
került, amely nagyobb
társaság esetén akár
a nappaliban is szere
pet kap. Itt ülve szép lát
ványt nyújtanak a szürke
acél térelválasztók a ma
gasban, amelyek előtt
a függönyt elhúzva a há
lókba is bőven jut fény.
Hariet függeszték
Viokef, asztal, ülőbú
torok ArtKraft, szőnyeg
Kilim a nomád szőnyeg
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OTTHONOK

OTTHONOK

Barokk pompa modern, retró
és vintage jegyekkel fűszerezve
– ez Adriennék receptje.

RÉSZLETEK

A stílusok sokfélesége
gondoskodik az egyedi
hangulatról: a designer
párnák éppúgy részei az
összképnek, ahogy az
egyszerű, de látványo
san felújított bútorok.
Adrienn mindig gondos
kodik az évszakhoz il
lő díszítésről, most üdítő
tavaszi csokrokkal fris
sítette a hangulatot.
Virág- és papagájdísz, váza Arioso
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az Ikea-kollekció frontlapjait itthon nem forgalmazták. A nappali ikonikus Ligne Roset foteljeire azonban már a munkálatok kezdete előtt lecsaptak egy vintage piacon: mondhatni, ők voltak az első lakók. A többi bútor
kevésbé sorsszerűen került az otthonukba: a fiatal pár a csak rájuk jellemző stílus kialakítása érdekében célzottan kereste az egyedi darabokat,
ilyen az étkezőbútor és a fürdőszobaszekrény is. Tudatosan tervezték meg
a fűtést is, így az elektromos padlófűtés bizonyult a legkifizetődőbb megoldásnak, amely a nagy belmagasság miatt különösen fontos volt. „Attól
függetlenül döntöttünk mellette, hogy üzemeltetése drágább a hagyományos fűtésnél. Viszont wifi-vezérlésű, így távolról is kezelhetjük. Elegendő
hazaérkezéskor bekapcsolni, gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet” –
mondja Adrienn, aki reméli, az áramot előbb-utóbb alternatív forrásból is
biztosítani lehet majd. Ökotudatos szemléletük mellett a harmóniára való
törekvésük is szemmel látható: kedvenc színeik árnyalatai ismétlődnek
a kiegészítőkön, textíliákon, de egységesnek hat a többféle stílusjegy keverése is. A barokk, vintage, retró és modern-minimál berendezés „koronájaként” Medici Mária portréja örömmel szemléli a családi otthont.
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HÁLÓSZOBA

A hálóban ablakként
nyitható-zárható acél
kazettás elemek bizto
sítják a fényt, ellensú
lyozva a teljes falat uraló,
barokkmintás tapéta mély
tónusát. A sötétítőt el
húzva és a mennyezetig
érő gardróbnak hála még
védettebbé válik a tér.
Rebel Walls Stucco
Gloria Clay tapéta
Paisley, párnák és
pléd Hephaistos

FÜRDŐSZOBA

A csempék izgalmas le
rakási mintája és az art
deco stílusú vízálló tapé
ta a tükörrel mintha a múlt
századba repítene vis�
sza, ám kontrasztként
ott van a könnyen ke
zelhető betonpadló.
Naruto tapéta Wallpaper
from the 70s, Colonial
csempe Cifre Ceramica,
Golden Sun tükör
Zara Home, mosdószekrény ArtKraft

54+27 m2 galéria
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