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A belváros
szívében
A FIATAL PÁR KÉTLAKI ÉLETVITELÉHEZ TÖKÉLETES VÁLASZTÁSNAK BIZONYULT
EZ A GYÖNYÖRŰ LAKÁS, AMELYRE VÉLETLENÜL TALÁLTAK RÁ. BELEVÁGTAK A FELÚJÍTÁSBA, ÍGY A CSALÁD MA MÁR ITT TÖLTHETI A TÉLI HÓNAPOK NAGY RÉSZÉT.
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A nappali meghatározó elemei
az ülőgarnitúra
és az étkező
felett belógatott
klasszikus kristálycsillárok

A modern étkezőasztal mellett
egy rusztikus tálalószekrény és
néhány francia, country stílusú
kisbútor is helyet kapott

A batikolt és geometrikus
mintázatú díszpárnák jól mutatnak a semleges árnyalatú
ülőgarnitúrán

A

mikor először beléptünk a gyönyörű osztott ajtós, nagypolgári hangulatú enteriőrbe, rögtön tudtuk, hogy minden elvárásunknak megfelel majd – emlékszik vissza
a tulajdonosnő a lakásvásárlás történetére.
A család Buday Zsoltot, a The Alchemists belsőépítész iroda tervezőjét
kérte fel a felújítás lebonyolítására. Annyi kérésük volt csupán, hogy a lakás kialakítása illeszkedjen a városi életük ritmusához, hiszen ha pihenésről vagy elvonulásról van szó, úgyis a balatoni otthonukba húzódnak vissza.
A pár egy ideje kétlaki életet él, ugyanis hivatásuk Budapesthez köti őket.
– Ha megkérdeznek, mindig azt válaszolom, hogy nekünk a vidéki élet való
igazán, de ha már dolgunk akad a fővárosban, akkor legyen itt is egy szerethető otthonunk – magyarázza Anett. – Központi elhelyezkedésének köszönhetően ez a lakás tökéletes városi bázis, néhány percnyi sétával elérhető
minden, amire csak szükségünk lehet, és még a vigalmi negyed is közel van.
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ka l a u z

1. Csillár 99 900 Ft, Butlers 2. Tükör 9990 Ft, H&M Home
3. Bögre 2995 Ft, Zara Home 4. Váza 31 680 Ft, GOAHOME
5. Fotel 59 990 Ft, IKEA 6. Díszpárna 2990 Ft, H&M Home
7. Kisasztal 41 600 Ft/db, GOAHOME 8. Takaró 29 995 Ft,
Zara Home 9. Lámpa 68 600 Ft, Kéttemplom Műhely
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Elő a kockás füzettel, segítünk megtervezni Önnek mindent, az alapoktól
a legapróbb részletekig!

KONYHA
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NAPPALI

A hálóban egy-egy erős árnyalatú díszpárna és néhány
romantikus, személyes kiegészítő ellensúlyozza
a monokróm alapokat

Az árak tájékoztató jellegűek.

HÁLÓ

SZÍNEK & FELÜLETEK

A fürdőben cement járólapok díszítik a padlót – kiváló
választás, tökéletesen illik
a zuhanykabinhoz és a pultra épített mosdókagylóhoz
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1. Hexagon alakú cementlap 14 900 Ft/m2, Marrakesh Cementlap 2. Virágmintás cementlap 14 900 Ft/m2, Marrakesh Cementlap 3. Színes kilim
198 000 Ft (280 x 180 cm), Kilim
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A közel száz négyzetméter alapterületű lakás átlátható, világos tereibe letisztult forma- és színvilágú berendezés került, ám a tervezőre
jellemző sajátos stílusjegyeket is felfedezhetjük. Ilyen például a konyhában és a fürdőben található ikonikus cementlap vagy a rusztikus
hangulatú, vadonatúj bútorzat. A karakteres darabokat jól kiegészítik
a tulajdonosok szívéhez közel álló – kissé romantikus, klasszikusabb –
dekorációs elemek. A baráti összejövetelek színtere többnyire a konyha,
így a vacsorát készítő háziasszony sem marad ki a társalgásból.
– Én ezt helyiséget szeretem legjobban a lakásban – mondja Anett. –
Itt töltöm a legtöbb időt, ezért fontos volt a komfortosság, illetve hogy
könnyen összenyitható legyen a nappalival. Ha olyasmit főzök, aminek intenzív illata van, egy mozdulattal becsukom az ajtót, így nem
zavarjuk egymást – mutatja az üvegajtót. – Modern, vidám hangulatú
és igazán laza lett, tökéletes a vendégek fogadásához.
A hófehér falú nappaliban a halvány színek dominálnak, de az összképet feldobja egy élénkebb színfolt. Oláh László festményét egy balatoni hétvégén fedezték fel a káptalantóti Liliomkert Piacon bolyongva.
Anettet a gyermekkorára emlékezteti a művész által megörökített jelenet: a festmény egy kislányt ábrázol, amint az üde zöld erdőben sétál.
– Számomra ez a kép leginkább azt szimbolizálja, mit hozunk magunkkal otthonról, és hová tartunk – mondja az alkotásra pillantva.
– Ha körbenézel a lakásban, jól látszik, hogy alapjában véve egyszerű
tárgyakkal szeretjük körbevenni magukat. Ennek ellenére a dekoráció
évszakonként változik, hiszen a modern, semleges alapoknak köszönhetően könnyen tudunk játszani a díszítőelemekkel. A tereket nekünk már csak élményekkel kell megtöltenünk.
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Köszönet a kellékekért a Kéttemplom Műhelynek, a Kilim nomád szőszegboltnak, a GOA Home-nak,
a Mobili Manianak, a Casa Budapest Flowernak és a Flowynak.
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