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„A fehér tisztasága és a barátságos
diófa felületek mellett a kiegészítők
visznek némi színt és változatosságot a helyiségekbe.”

Régi házból

				 modern otthon
Amikor egy régi ház átalakításába fogunk, bele kell látnunk
a saját álmainkat egy másik család korábbi elképzeléseibe.
Készen kapjuk a falakat, a tájolást, a négyzetmétereket,
és csak rajtunk múlik, hogyan változnak át a terek, újulnak
meg a falak. Vera és családja elég bátor volt, hogy belevágjon a nagy kalandba a főváros közeli településen.
Szöveg: Ványik Dóra Fotó: Székely Péter Styling: Horváth Vera
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Együtt, mégis külön
A család életének mindennapi része a szórakoztató-elektronikai eszközök és a számítógépek használata. Nem akartak egy
elzárt munkaállomást kialakítani a házban,
így a modern dolgozó saját, jól elkülöníthető
terével a nappali részévé vált.
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A színek erejével
A szobákat egy-egy szín jegyében rendezték be, a szülői
hálóhoz a szürkéskék árnyalatot
választották. Ezt a megnyugtató tónust az ággyal szemközti
falfelületen jelenítették meg egy
olyan tapéta segítségével, ami
krokodilbőr mintázatot imitál.

Konyha a középpontban
A modern konyhabútorhoz nagy méretű étkezőasztal tartozik a földszinten, mivel a hétköznapokon együtt vacsorázik a család, és a szülők
gyakran együtt főznek a kényelmes konyhában,
amelynek otthonosságáról a letisztult vonalvezetés ellenére a fafrontok gondoskodnak.

Érdekesség

A

Amikor a kétgyermekes család a költözés mellett döntött, azon
a környéken kezdtek keresgélni, ahol mindig is éltek: Budán és vonzáskörzetében. Ám rövidesen azzal a komoly problémával találkoztak,
hogy a szóba jöhető házak vagy újak és számukra megfizethetetlenek,
vagy régiek, igen rossz állapotban. „Végül én voltam a bátrabb, és azt
javasoltam, vásároljunk inkább egy felújításra szoruló épületet, hiszen
így lehetőségünk adódik arra, hogy a saját elképzeléseinket valósítsuk
meg” – meséli Vera. „Ezt a lehetőséget láttuk meg ebben a házban.”
Bár az épület statikailag jó állapotban volt, az új tulajdonosok teljesen
meg akarták változtatni a belső tereket. Modern otthont képzeltek
el maguknak, de olyat, ahol két iskoláskorú lányuk is jól érzi magát.
„Egy barátunk ajánlására kerestük meg Sinkovics Viktória és Kálmán
Szilvia lakberendezőket, akikkel azonnal megtaláltuk a közös hangot. Elmondtuk, hogy tiszta, fehér, átlátható tereket szeretnénk.
És mindehhez a diófa melegsége társuljon színes kiegészítőkkel.”
Példás összhangban zajlott a tervezgetés: miközben a lakók lépésről
lépésre újabb és újabb ötleteket kaptak, a szakemberek a tulajdonosok elképzeléseire is nyitottak voltak.
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Kiegészítő fürdő
A földszinten egy kisebb fürdőszobát rendeztek be zuhanyzóval, de
az emeleten nagyobb fürdőhelyiséget alakítottak ki, hogy megkön�nyítsék a reggeli készülődést.
A fehér letisztultságához és a diófa
melegségéhez itt is ragaszkodtak.

A különleges, fából készült fali panel kijelöli a nappali sarkában megbújó
dolgozórészt, természetes anyagával
szinte megemeli a hőfokot a háznak
ebben a részében.

Veráék tavaly januárban vásárolták meg a házat és már akkor bevonták a lakberendezőket a tervezés minden mozzanatába. Két hónappal
később be is költöztek, bár májusig még az iparosoké volt a terep.
„Eleinte nem volt könnyű, egy dologhoz azonban ragaszkodtam.
Úgy döntöttem, addig nem fogunk itt lakni, míg nincs teljesen kész
a konyha, hiszen egy négytagú család ellátásához ez elengedhetetlenül fontos. Ezért – bár még hetekig az emeleten éltünk – a konyhát
szinte elsőként beépítették.”
Az alsó szinten a nappalival egybenyitottak egy szobát, ez a változtatás tette lehetővé, hogy nagyobb, szellősebb teret alakítsanak ki.
Az óriási sarokgarnitúrával ez a helyiség a családi tévézések, társasjátékozások kényelmes színterévé vált. Mindezt a süppedős szőnyegekkel
és egyszerű, díszítetlen függönyökkel tették otthonossá. „Azért nem
szerettünk volna súlyos árnyékolókat, mert nem akartuk eltakarni
a panorámát, a pilisi hegyek látványát, ami így a nappalink része lehet.”
Mivel Veráék dombtetőn laknak, az erdős táj egész évben szinte a lábuk
előtt hever. Időnként a látcső köré gyűlik az egész család, hogy harmonikus otthonuk védettségéből kémleljék a természet változásait.
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Kislányok birodalma
A két kislány egyelőre egy szobában lakik, míg
a másik gyerekszobát jelenleg a szórakozásnak
szentelték. A játékos színeket és a virágos
tapétát az idősebb lány, Anna választotta.

Kulcskérdések:
Vera, mit javasolsz azoknak, akik szintén régi
házban vagy lakásban gondolkodnak, amit fel
kell újítani? Nagyon fontos szakember segítségét kérni, hogy még a vásárlás előtt tudják, mit
rejtenek a falak. Ily módon megkímélhetik magukat a későbbi csalódásoktól vagy a váratlan
kiadásoktól. Érdemes a korábbi tulajdonosokat
is megkérdezni a ház vagy a lakás előéletéről, így
pontosabban lehet tervezni a felújításnál.
Nálatok a lakberendezők szinte az első perctől
fogva jelen voltak. Igen, és ezt egy pillanatig
sem bántuk meg, hiszen ők tudták megmondani,
hogy jól formálható alapot kapunk, ami alkalmas
arra, hogy megvalósíthassuk benne az elképzeléseinket. Mi az, amit a legjobban szeretsz
ebben a házban? Bár nagyon jól sikerült a felújítás és igazán kényelmes lett az otthonunk, számomra mégis a ház elhelyezkedése és az innen
nyíló kilátás az, ami igazán kivételes.
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alapLAP
Hány négyzetméter? 98 nm
Hol van? Üröm községben
Milyen helyiségei vannak? Nappali, konyhaétkező, két fürdőszoba, három hálószoba, gardrób
Hányan laknak benne? Vera, a férje,
Zsolt és két lányuk, a 10 éves Anna
és a 8 éves Emma
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