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A konyhával  egybeépült étkező 

az alsó szint egyik legfontosabb 

helyisége, ezért kialakításánál lé-

nyeges volt, hogy több irányból 

is megközelíthető legyen 

Az átláthatóság és a szabad átjárás biztosítása 

fontos szempont volt a terek kialakításánál, 

mert vendéglátóink számára elsődleges krité-

rium a folyamatos együttlét és a nyitottság 

A berendezési tárgyak 

többsége a család ar-

gentínai otthonából 

költözött Budapestre.  

A képen látható már-

vány étkezőasztal pél-

dául egy néhány éve 

bezárt, Buenos Aires-i 

katolikus leányiskolából 

származik 

A lakás hangulatát alapve-

tően a régi, felújított vagy 

átalakított bútorok hatá-

rozzák meg. Ezt a tálaló-

szekrényt például eredeti 

állapotában tartották meg 

a tulajdonosok, a képen 

látható székeket pedig 

egészen egyszerűen átkár-

pítoztatták 
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TIPPÜNK
Egy lakás nemcsak 
a vadonatúj, csil-
logó tárgyaktól lesz 
otthonos. Válogas-
son bátran használt 
vagy felújított 
bútorok között, 
sőt, a bolhapia-
cokon is hangula-
tos kiegészítőket 
találhat.   



A felnőttek fürdőszobáját 

klasszikus marokkói motívu-

mokkal díszített Marrakesh 

cementlapokkal burkolták.  

A kézzel készült lapok és  

a fehér kiegészítők tükrözik  

a lakás egészének hangulatát 

A család privát élettere  

a felső szinten kapott helyet. 

A patinás belső lépcsőfeljáró-

ról az emeletre érkezve egy 

hangulatos folyosón keresz-

tül közelíthetjük meg a fel-

nőtt és gyerek hálószobákat 

A gyönyörű, eredeti kazettás nyílásszárók alapvetően meghatá-

rozzák a lakás hangulatát. Mivel a tulajdonosok mindig is von-

zódtak a letisztult vonalvezetésű, klasszikus tárgyakhoz, az Ar-

gentínából magukkal hozott régi bútordarabok tökéletesen 

illeszkednek új otthonuk építészeti adottságaihoz.
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Munkám során arra 

törekszem, hogy minél 

kevesebb pénzből, ren-

geteg ötlet segítségével, 

a lehető legízlésesebb 

végeredmény szülessen. 

Bárhova utazom, min--

den városban kincseket 

gyűjtök, bolhapiacokon, 

használtcikk- és régiség-

kereskedésekben felku-

tatom a másoknak már 

értéktelen tárgyakat.

A TERVEZŐ TANÁCSAI
Buday Zsolt

The Alchemists



ä MI KELL EGY ILYEN OTTHON MEGTEREMTÉSÉHEZ? OLYAN FELESÉG, 
MINT AZ ENYÉM – nevet házigazdánk, miközben körbekalauzol minket a csodálatos, kö-
zel háromszáz négyzetméteres, kétszintes lakásban. 

Az itt élő család többéves külföldi munka után szeptemberben költözött új budai otthoná-
ba, amelynek kialakításánál alapvető cél volt, hogy hangulatában hasonlítson volt argentínai 
házukhoz, és a hazaszállított bútorok is illeszkedjenek az új közegbe. 

Az 1909-ben épült ház igazi kuriózumnak számít, ritka, hogy ilyen átlátásokkal és terekkel 
rendelkezzen egy budapesti enteriőr. Sőt a két műépítész, Komor Marcell és Jakab Dezső 
annak idején a központi helyiségbe még egy lebontott kelet-magyarországi református temp-
lom teljes, festett kazettás famennyezetét is beépítette.

– Az előző években mind  
a két szint irodaként műkö-
dött, ezért az első és legfonto-
sabb szempont a lakás funkci-
óinak visszaalakítása volt. 
Olyan alapvető helyiségeknek 
is helyet kellett találni, mint  
a konyha, mosókonyha vagy  
a hálószobához tartozó, na-
gyobb fürdőszobák – magya-
rázza Buday Zsolt, a The Alchemists tervezője, aki saját ízléséből kiindulva alkotta meg  
a hazatérő család jövendőbeli otthonát. – Elsősorban arra törekedtem, hogy figyelembe ve-
gyem a család igényeit és életformáját. A közösségi terek ezért az alsó szinten, a hálószobák 
pedig az emeleten kaptak helyet. A tervezésnél a legfontosabb szempont az alaprajz kialakí-
tása volt: egy nagyon jól körbejárható, szeparált terek nélküli életteret képzeltem el, ahol  
a helyiségeknek nemcsak egyetlen szűk bejárata van, így az alsó szinten akár fogócskázni is 
lehetne: bárhonnan eljutunk bárhova.

A lakás mind stílusában, mind elrendezésében hasonlít a család korábbi argentínai ottho-
nára. Ott is egy gyönyörű belső lépcsőfeljáró kötötte össze a két szintet, és hatalmas belma-
gasságú enteriőr fogadta az érkezőket. 

– Fontosnak tartjuk a részleteket – mondja a tervező –, ezért igyekeztünk mindent megtar-
tani, ami a több mint százéves szecessziós villából megmaradt. Őszintén hiszek a hagyomá-
nyos értékekben, így bármilyen átalakításba kész vagyok belevágni. Az Argentínából haza-
hozott bútorok pedig remekül illeszkednek ebbe a térbe is. Szinte minden onnan érkezett,  
a konyhai márványasztalt például egy Buenos Aires-i katolikus iskola menzáján találtuk. 
Szeretem felkutatni a régi, újjávarázsolható és ma is használható dolgokat. Bármilyen lakást 
is terveztem eddig, az alapkoncepció mindig ugyanaz: minél kevesebb pénzből, rengeteg 
apró ötlet segítségével a lehető legízlésesebb környezetet sikerüljön megteremteni. 

Írja meg kérdéseit  
az info@lakaskultura.hu  

e-mail címre!

Elő a kockás füzettel, segítünk megter-
vezni Önnek mindent, az alapoktól  
a legapróbb részletekig! 

StílusÍGY LEHET 
ŐNNEK IS 
HASONLÓ
OTTHONA

Egy kényelmes kanapé az otthon stílusos és hasz-

nos kiegészítője, hisz egy jól válaszott darab nap-

palink egyik legfontosabb pontja lehet. A semle-

ges színű kárpit azért jó választás, mert színes 

párnákkal és más kiegészítőkkel egy pillanat alatt 

megváltoztathatjuk a szoba hangulatát. 

SZÍNEK & FELÜLETEK

1. Sötét tónusú padlólapok 11 290 Ft/m2, Terrakotta Csempecentrum  
2. Képkeret ár kérésre, Gambrina Kft.  3. Márványasztal 374 500 Ft,  
InnoShop/Normann Copenhagen

A LAKÁS
JELLEMZŐ

PONTJA

ka lauz

A harmónia mindig 
a legapróbb  
részletekben rejlik.

Az emeleten található gyerekszoba egyik  

különlegessége az a  „babaház-hangulatú” 

apró terasz, ahova szívesen ülnek ki játszani 

a gyerekek
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xxx m2ALAPRAJZ
ÖTLETTÁR

1. Kovácsoltvas csillár xxx Ft, KARE Budapest/MA-
XCity 2. Antikolt szekrény xxxx Ft, KARE Buda-
pest/MAXCity  3. Polc xxxx Ft, KARE Budapest/MA-
XCity 4. Váza 8000 Ft, Möbelkunst 5. Művirág xxx 
Ft/db, La Tenda Home/SIA 6. Váza 21 400 Ft, Ario-
so/Lambert 7. Lámpabúra 7990 Ft, Boróka Ott-
honbolt/Clayre&Eef 8. Lámpa 13 990 Ft, Boróka 
Otthonbolt/Clayre&Eef  9. Szófa 399 900 Ft, Art&-
Deco 10. Díszpárna 44 000 Ft, Hephaistos/Christi-
an Lacroix 11. Díszpárna 2990 Ft, H&M Home 12. 
Komód 325 490 Ft, Maisons du Monde 13. Kosár 
3990 Ft, H&M Home

ä ÜZLETLISTA A 81. OLDALON
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