

lakásbemutató

a mi otthonunk

Vendéglátónk, Melinda két gyönyörû kisfiú
édesanyja, s nem csupán anyaként és feleségként tekinthetõ diósdi otthonuk megálmodójának, hanem lakberendezõként is. Nem
csoda, ha már az elsõ pillanattól fogva
irányította az építkezést, így a másfél évvel
ezelõtt felparcellázott lakóparkban az õ
házuk most az elsõk között áll készen.
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Ha nem szólnak közbe a ház küllemére vonatkozó kitételek,
akkor valósult volna meg az az elképzelés, miszerint a ház kívül és belül is modern, letisztult stílust kap. Melinda egyenes
vonalakban gondolkozott, az engedélyek azonban kötötték a
tervezô kezét, így a ház mediterrán „ruhába bújt”.
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Szögletes, modern ülõbútorban gondolkodott vendéglátónk, de
amikor rábukkant a fekete kanapékra, azt mondta: neki
ez kell! Bár többen lebeszélték volna róla, most mindenki oda
van értük, a család egyik legkedveltebb helye a lakásban. És
még a lakás stílusát sem nem bontja meg

De mi van a „ruha” alatt? Az elôszobából néhány lépéssel rögtön az amerikai konyhás nappali-étkezôben találjuk
magunkat, ahol feltárul elôttünk a színeiben, vonalvezetésében és kialakításában is karakteres, minimalista tervezôi
elképzelés. Az uralkodó bézs mellé az épületen kívül és belül
is következetesen végigvitt antracit szín párosul, amely már
az építkezés kezdetétôl fogva adott volt. E kettô mellé pedig
kellett egy harmadik, hogy megadja a kellô kontrasztot. Így

Az eredeti elgondolás szerint nem lett volna színes fal
a házban. Ennek ellenére nemhogy színes, de sötétszürke,
antracit szín vonul végig a helyiségeken. Melinda egyébként
sokat ír blogjában a színes falakról. Arra buzdít, hogy merjük bevállalni akár a feketét is
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lett ez a szín a magenta. A néhol rózsaszínre szelidülô vibráló
szín fôként a kiegészítôké, de a konyha és az étkezô között egy
diszkréten megbújó falrész is ebben az árnyalatban pompázik.
Vendéglátónk elmondása szerint sok helyen elôrébb való
volt a dizájn, mint a funkció, a legtöbb esetben mégis igyekezett mindkettôt szem elôtt tartva megtalálni a legjobb
megoldásokat. Ilyen bravúr többek között a nappaliban
„titkosszolgálatot” teljesítô könyvszekrény, amely a hatalmas, háromszemélyes kanapé fölött díszeleg. A lakás legtöbb
pontján egyedi tervezésû, gipszbôl készült lámpákat találunk,
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Scholtz Gábor építész
t e r v e z õ a s z t a l

Több mint kétszáz családi házat tervezett ezidáig. Munkái nyomán egyre több a minimális energiaigényû épület, fontosnak tartja a környezettudatosságot, az alternatív energiaforrások széles körû használatát.
A Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Karának
utolsó éves hallgatójaként alapított vállalkozást; családi
és társasházak tervezésével kezdett foglalkozni. Az építész-tervezô munka mellett a generálkivitelezés felé fordult, egy kézben összefogva az épület megvalósításának
teljes folyamatát – az elsô vonalaktól a kulcsátadásig.

amelyek mindegyike kézi munka. A beépített könyvszekrény
fölé is gipszbôl készült lámpák kerültek, amelyek nem lefelé
világítanak – mint ahogy a televízió fölötti szpotlámpák –,
hanem a falat világítják. Amellett, hogy egyedi, a lehetô
legkülönbözôbb formát ölthetnek, fantáziánk szerint, hiszen bármilyen színre lefesthetôk, sôt, be is burkolhatók! Az
ugyancsak gipszkartonból készült karnistakarás és a rejtett

A legtöbb bútort a Prominent Bútor Stúdió Kft. készítette,
a tulajdonos tervei alapján. Többek között ennek is köszönhetõ
az egységes megjelenés. A lakás egészét jellemzõ letisztult
vonalvezetés a konyhabútort is „megérintette”: magas fényû
frontokat és süllyesztett fogantyúkat kapott
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világítással megbolondított álmennyezet diszkrét és
tiszta vonalvezetésû megoldásként erôsítik a nappali
egységes megjelenését. A kívül antracit, belül fehér
mûanyag nyílászárók nem hívják fel magukra a
figyelmet feleslegesen, nem törik meg a harmonikusan berendezett teret.
Apropó, harmónia! Andreának kapóra jött, hogy
a lakás legtöbb bútorát elkészítô stúdió ugyanúgy
gondolkozott, mint ô: ha egy kézben van a munka,
az egységes dizájn és anyaghasználat mellett idôt és
energiát nyer. Nem kell egyszerre több mesteremberrel egyeztetni, és még az árat is kedvezôen alakítja
egy egész lakás berendezésére szóló megrendelés.
A sokat ígérô lépcsôház a szülôi és gyerekszobák
szintjére vezet. A folyosóról külön ajtó vezet a szülôi
háló- és fürdôszobába. „Szívügyem a hálószoba” –
fog mesélésbe Melinda. „Valójában a Barcelona puffhoz terveztem a hálót. A körül forog az egész szoba!”
– mondja. „A puffhoz kerestük az ágyat is, amelynek
fejtámláján ugyanolyan behúzott bôr díszeleg, mint
a hálószobát megihletô ülôalkalmatosságon.” A
helyiség fô ékessége a helyspórolás céljából készült
gyönyörû gardróbszekrény, amelyhez jó kontrasztot
és keretet adnak a vöröses színezetû makaszár élek.

Néder Melinda lakberendezõ
n é v j e g y

Néder Melinda öt éve dolgozik lakberendezõként, s bár
eredeti szakmáját tekintve informatikus, a kezdetektõl
fogva nagy kedvvel rendezgette át, vagy végzett teljes
átalakítást a közelebbi rokonok, barátok otthonában.
A lakberendezés a hobbija és a munkája is, s eredeti
munkaeszközét, a számítógépet a sok megrendelésnek köszönhetõen már tényleg éjjel-nappal használja.
Jelenleg a Junior Art Centerbe jár lakberendezési mesterkurzusra, hogy tökéletesítse tudását.

A hálószoba a lakás valódi, minden részletében kigondolt ékszerdoboza. Az impozáns méretû gardróbszekrény
– ahogyan a konyhabútor, a tévépolc és a könyvszekrény –
a Prominent Bútor Stúdió Kft. munkája



a csemetéké: az egyik a közös hálószoba, a másik egy „fedett
játszótér”, amely alkalom adtán vendégszobává alakul. Ezért
a könnyen ággyá nyitható kanapé. A játszószoba mellett egy
külön fürdôszobát is találunk, amely tovább növeli a gyermekbirodalmat.
A kezdeti nehézségek ellenére a végeredmény egy harmonikus családi ház, amelyben egymást hangsúlyozva él együtt
a két stílus: a mediterrán küllem és a modern belsô. Tisztán
látszik a minden apró részletre kitekintô tervezés, a fôbb
szervezô elvek pontos elgondolása és kivitelezése. Már ami a
szakmai szempontokat illeti.
Egyébként meg egyszerûen jó itt élni.
Szöveg és fotó: Kerekes Katalin

Mit?
hogy külön szobában aludjanak. Így az emeleten két szoba is

A tulajdonos figyelt rá, hogy a felhasznált anyagok és színek visszatérjenek a helyiségekben. A makaszár mosdó- és
fésülködõpult a hálószoba kisbútoraira rímel

rejtett könyvszekrényt

igazi gyerekszobát

Miért?

Vendéglátóink szerint, amíg a gyerekek kicsik, nem szükséges,

súrlófényes világítást

Falat megvilágító, súrlófényes
lámpákat képzeltem el a lépcsõházba. Ehhez kezelésbe kellett
venni a falat, mert ez a fajta
megvilágítás minden hibáját
kihozza

A nappali egységes stílusát igencsak megtörte volna egy nyitott
könyvszekrény. A könyveinkrõl
lemondani nem akartam, de
azt sem, hogy „túlszínezzék”
a letisztult teret

Amíg a gyerekek kicsik, nincs
szükségük saját szobára, annál
inkább olyan helyre, ahol a legszabadabban játszhatnak, és a
lakberendezés is róluk szól

hogyan?

Mit? Miért? Hogyan? megmondja A lakberendezõ

Festés elõtt egy kicsit rücskösebb, fonott mintázatú, festhetõ
tapétát rakattam fel a falra,
így a megvilágító fényben nem
hibák domborzati térképe látszik,
hanem a választott mintázat

A rejtett szekrény egy, a téglafalhoz hozzáépített gipszkarton falba van beleépítve, így
kívülrõl, csak mint egy falpanel
látszódik. Fogantyúk és elhatárolt szekrényajtók híján pedig
sokkal inkább díszként, mint
könyvtárolóként hat

A gyerekeknek két szobája van:
egyelõre közös háló- és egy játszószoba. Praktikus, hisz csak
egy szobában kell rendet rakni
utánuk. Másrészt a játszószobába
helyezett kinyitható kanapénak
köszönhetõen könnyedén vendégszobává alakítható a helyiség
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