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A MŰVÉSZI IGÉNYESSÉGGEL
KIVÁLASZTOTT INDUSZTRIÁLIS
ANYAGOK ÉS SZÍNEK TESZIK KÜLÖNLEGESSÉ EZT A KÉTSZINTES,
BELVÁROSI TETŐTÉRI LAKÁST,
A BERENDEZÉSNÉL A FUNKCIONALITÁS, AZ ESZTÉTIKUM ÉS
A KÉNYELEM EGYARÁNT FONTOS SZEMPONT VOLT.
Szöveg: Bacsó Bori · Fotó: Gosztom Gergő
· Styling: Laza Péter, Vörös Kati
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A karakteres fekete lámpák
határozottan kijelölik a
multifunkcionális tér egyes
területeit, a fények a hangulathoz igazodva többféleképpen kapcsolhatók.

A konyhasziget felett függő
fekete hengerlámpák négyese
finoman rímel a tetőszerkezetet
tartó látszó gerendák sorára

E

A konyhai falburkolat egy homogén, lakkozott glettbeton
felület, remekül bírja a hőt, a párát, és a tisztítása is egyszerű

z a minimalista stílusú lakás egy nagy múltú fővárosi
szecessziós épület tetőterében található, a Gutenbergotthont Vágó László és Vágó József tervezte 1906-ban. A régi tetőszerkezet miatt négy eltolt szintre tagolódik az ingatlan – éppen e miatt szeretett bele az olasz Matteo. A 15 éve Budapesten élő étterem-tulajdonos
Csupor Anna belsőépítészt bízta meg a tetőtér megtervezésével, akinek
egyedi stílusa felkeltette a figyelmét.
– Az alaprajz jó értelemben „szabdalt”, de pont ettől nagyon élhető az
izgalmasan tagolt tér. Határozottan elkülönülnek az egyes funkciók, és
mivel a beltéri lépcsőt el lehetett mozdítani középről, a nappalit sikerült egy
nagyvonalú térré alakítani – mondja a Mosskito Interior Design tervezője.
A nappali, az étkező és a konyha közös térben helyezkedik el, az egybefüggő dekorbeton padló optikailag hangsúlyozza egységüket. A szürke
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ALAPRAJZ

Világítástechnika

KONYHA

ÉTKEZŐ
DOLGOZÓ

FÜRDŐ

Csupor Anna
belsőépítész

KÖZLEKEDŐ

Egy tér akkor elevenedik meg igazán,
amikor a fények a helyükre kerülnek. Változatos és változtatható fényforrásokkal
otthonunkban a legkülönbözőbb hangulatokat teremthetjük meg. Ha tudjuk használni, a megfelelő világítás segítségével
kiemelhetünk vagy akár elrejthetünk bizonyos részleteket.

168 m2

Mitől speciális egy tetőtér bevilágítása?
NAPPALI

HÁLÓ

FÜRDŐ

Milyen az ideális fényforrás?

A dekorbeton heterogén
szürkéjéhez jól illik a falak
foltos, törtfehér festése,
szinte észrevétlenül mozgalmas lesz tőle a látvány

A fürdőbe matt fekete csapok
és kiegészítők kerültek, a tető
kialakításának köszönhető
zugokat pedig rejtett fények
teszik különlegessé

padlóhoz törtfehér falak, karakteres fekete lámpák, szintén fekete étkezőbútor, sötétszürke sarokkanapé, antracitszínű konyha és natúr fenyőfa gerendák társulnak. Utóbbi színe visszaköszön a nappaliban végigfutó dobogón és a tömörfa parketta anyagán. A palettát sárga bútorok
és piros színfoltok élénkítik. Meghatározó látványelem a hosszú, alacsony
tároló fölött elhelyezett nonfiguratív festmény, Tarasz Tolsztikov alkotása. Az ukrán képzőművész a tulajdonos jó barátja.
A felső szinten található a jól elkülönülő privát zóna, ahol a hálószoba és a hozzá tartozó fürdő helyezkedik el. A nagy franciaágyat méretre gyártották, akárcsak a két oldalán lebegő, alul világító, keskeny éjjeliszekrényeket. Ahogy a lakás többi részén, úgy a hálószobában is
fényzáró rolóval lehet besötétíteni, a nyári forróságot pedig a külső
árnyékolók enyhítik. Tetőterek esetében nagyon fontos a szigetelés,
főleg egy ilyen helyen, ahol 24 ablak sorakozik a tető ferde síkján. Itt
tökéletes megoldást találtak, a klímát csak ritkán kell bekapcsolni.
Matteo bármikor szívesen látja vendégül a barátait, ezért a privát zóna
mellett kialakítottak egy kényelmes vendéglakrészt – az extravagáns
otthon tehát tökéletesen igazodik tulajdonosa életmódjához, szükségleteihez és elvárásaihoz.
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Mi határozza meg a lámpaválasztást?
E lsősorban a belmagasság. Alacsony terekhez süllyesztett, sínes vagy rászerelhető lámpákat, a magasabb helyiségekhez
függesztékeket keresek. Az egyes funkciókat fénnyel is kiemelem, ahogy az étkezőasztalt egy fejmagasság alá beeresztett
lámpával vagy a közlekedőt a végigsorolt kisebb mennyezeti
fényekkel. Az általam használt lámpákat több verzióban lehet
kapcsolni, a „takarítófényártól” egészen a finom hangulatvilágításig – ha nincs okosotthonrendszer, ez akkor is működik. Sok
kis helyi fényt, asztali, komód-, álló- vagy padlólámpát helyezek
el mindenütt, hogy azokkal is alakítani lehessen a hangulatot,
ezért rengeteg konnektort tervezek szerte a lakásban.

Köszönet a kellékekért az Artibus, a OINOS WineBar Bistrot, a Kilim a Nomád Szőnyeg és a Spirit Home üzletnek.

É n kedvelem a hagyományos izzók meleg, barátságos fényét,
ezért a LED-ek széles színskálájából a régi villanykörték fényét
leginkább felidéző 2700 kelvines, meleg fehér fényű darabokat
választom. A határ a 3000 kelvin, mert e fölött már a közép- és
hidegfehér színhőmérséklet következik, amely nem ideális lakásokban. A dimmelhető, fényerőszabályzós típust különösen
szeretem, hiszen általuk is játszhatunk a fényekkel.
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F ontos, hogy milyen a tető dőlésszöge, illetve az, hogy vannak-e
keresztgerendák, hiszen ezek mentén, felettük vagy mellettük
végig lehet futtatni rejtett vagy látszó fényeket. A tetőterekben
mindig izgalmas hatást kelt, ha felfelé irányítjuk a fényt. Ezek
az indirekt fények igen látványosak, mivel más-más erősséggel
verődnek vissza a tető különböző síkjairól.
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Üvegfelületek
a belső terekben
VÁLTOZATOS
FELHASZNÁLÁS

Elő a kockás füzettel, segítünk
megtervezni Önnek mindent,
az alapoktól a legapróbb részletekig!
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házkialakítás
AKÁR ÖT ÉVEN BELÜL
MEGTÉRÜLHET
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Okoseszközök
a higiéniáért
TEGYÜK KÉNYELMESEBBÉ
A MINDENNAPI RUTINT!

SZÍNEK & FELÜLETEK
4
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1. Fotográfia akrilüveg borítással* 437 000 Ft,
LUMAS Budapest 2. Szpotlámpa 10 490 Ft/db,
Fénymánia 3. Vágódeszka 31 205 Ft, Finnish Design Shop 4. Olló 6290 Ft, Fiskars 5. Vörösborospohár 16 600 Ft / 4 db, Villeroy & Boch 6. Kávéfőző 13 990 Ft, Bialetti 7. Kávédaráló 9490 Ft, Bialetti 8. Tálaló 409 000 Ft, BoConcept 9. Bárszék
109 860 Ft, Spirit Home / Kartell 10. Robotgép
95 430 Ft, Kenwood 11. Tálcák 35 115 Ft, Mobili
Mania / Vitra 12. Váza 140 000 Ft, Artibus Design

3
4
1. Betonpadló Ár kérésre, Speciál
Padló 2. Tölgyszínű készparketta
Ár kérésre, Befag 3. Beltéri falfesték 27 900 Ft/l, Benjamin Moore
4. Szőnyeg 149 000 Ft-tól, Kilim
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Az árak tájékoztató jellegűek.
* Salar Ahmadian: Untitled I., limitált, kézzel szignált, 120 × 120 cm

A LAKÁS
JELLEMZŐ
PONTJA
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ÜZLETLISTA A 97. OLDALON
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Fotó: Bloomingville
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Fókuszban
A KÖVETKEZŐ OLDALAKON GYAKORLATI TANÁCSOKKAL ÉS ÖTLETEKKEL SEGÍTÜNK OTTHONA
BERENDEZÉSÉBEN, DEKORÁLÁSÁBAN.
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