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Tetôtéri
szerelem
Elsô közös lakásuk minden
szegletének tervét maguk találták
ki. Bár diplomáikat nem
belsôépítészetbôl szerezték, a fiatal
pár mégis látványos otthont
alakított ki az öreg tetôtérben.

Szöveg: Böjtös Kinga | Fotó: Script Stúdió

BALRA Az amerikai konyhában az étkezô mögött dekoratív falfelület látható, amely egy
megvilágított Onix-lemez. Esti fényeknél mutat a legszebben
JOBBRA A dekorgerendák és fogópárok látványa ráerôsít a különleges tetôtéri hangulatra

T

etôk alatt, a város felett lakni inspiratív dolog. Szó szerint emelkedett a hangulat odafent, az éghez közel, magasan az utca pora és
zaja felett. A zegzugos enteriôrök, a ferde tetôsíkok rendhagyó
belsôépítészeti megoldásokra, különleges kivitelezésre csábítanak. És
ha az említett környezeti adottságok véletlenül egybeesnek az ember
eladdig legszebb szerelmes idôszakával – akkor csodákra is képes,
könnyedén...
A rossz állapotú tetôtérben az elônytelen beosztású lakás mintha
csak a két energikus, ötletekkel teli fiatalra várt volna. A rendkívül
gyakorlatias, már több építkezést végigvezénylô jogász fiú és a világlátott, biztos stílusérzékkel bíró állatorvos lány rövid idô alatt saját
ízlésükre hangolta át a hagyományos beosztású, ablaktalan tereket. A
munka a tetôszerkezet teljes felújításával, újraszigetelésével kezdôdött. Majd a fogópárok kibontásával, a tetôsíkra illesztett dekorgerendázattal, és mindezek szép felületkezelésével megadták a hely jellegzetes hangulatát. A négy pici, sötét szobából napfényes, amerikai
konyhás nappali lett, amely hangulatában és méretében is a lakás
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hangsúlyos helyisége. E tágas térhez szinteltolással kapcsolódik a háló, majd egy különálló szobában ötvözôdik a gardrób és a fürdô funkciója modern, rendhagyó értelmezésben.
A lakásban látható tetszetôs burkolatok és egyedi beépítések – zömében egzotikus fából – mind-mind a tulajdonos precíz tervei szerint valósultak meg, Horváth Ákos asztalosmester jóvoltából. A külsô és belsô nyílászárók, a széles ülôkéjû ablakfülkék, az
elegáns szárnyas ajtók „merantin” típusú mahagóni fafajtából készültek, jellegzetes sötét
tónusukkal illeszkednek a gerendázat színéhez. A helyiségeken konzekvensen alkalmazott svédpadló szintén egzotikus keményfa, „jatoba” – ez a gránit mosdótál köré komponált asztalka anyaga is. A nappali tetôsíkja alatt szinte észrevétlenül megbújó konyha,
a mosogatót, háztartási gépeket, tárolókat, finoman gördülô fiókokat tartalmazó bútorblokk és a hozzá tartozó fôzôsziget szintén az említett mester munkája. A különleges
tartósságukról híres fafelületek nagy részét speciális olajjal eresztették be, néhol selyem24

BALRA FENT A kovácsoltvas
berakásos, vasveretes asztal keletindiai rózsafából készült,
a kilimszônyeg marokkói áru.
Mindkettô az Aura
Lakberendezésbôl
JOBBRA FENT A szellôsen
berendezett térben
a funkcióváltást a bútorcsoportok
jelzik, amelyek több egzotikus
országból, de egyazon
kereskedésbôl származnak

*

Paraméterek,
praktikák
■ Tetôtéri lakás kialakítása a tetô
felújításával
■ Egzotikus faburkolatok trópusi
keményfából
■ Egységesen egzotikus berendezés

fényû lakkozással ápolták. A burkolatokkal megalapozott egzotikus hangulat a bútorok
és a kiegészítôk kiválasztásában is folytatódik, köszönhetôen e tárgyak puszta esztétikájának és talán annak is, hogy vendéglátónk, Dóra hosszabb ideig élt a Távol-Keleten.
Az elmúlt évek során sorra fedezte fel azon hazai kereskedéseket, ahol Thaiföldrôl,
Indonéziából, Marokkóból, Dél-Amerikából mindig érkezik egy-egy különleges
díszítésû és formavilágú bútordarab, aprólékos faragású szobor, máshol még nem látott
dísztárgy. Legtöbbjüket az Aura Egzotikus Lakberendezés óbudai üzletében találta meg.
A lakás teljes berendezése – bár változatos földrajzi helyrôl származik – a tulajdonosok
ízlésének és mértéktartásának köszönhetôen kellemesen egységes miliôjû lett. A hazai
gyártású marhabôr garnitúra, a fémveretes indiai kisbútorok, az érdesre felületkezelt,
antikolt öntöttvas Buddha szobor, az indonéz teakfa bárszékek és polcok, az indiai
kelmék, a török kilimek, mind-mind e nemzetközi felhozatal míves tagjai.
A lakás két falfelületét is látványos, hátsó világítással hangsúlyozott dekoratív felület
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Magánvélemény
■ Kedvenc helyem a lakásban: az ablakok széles
padozatán kávézni reggelente és a dunai hajókat várni
■ Amit másként csinálnék: áttolnánk egy nagy kert
közepébe a lakást, és egy saját móló sem ártana
■ Legjobb ötlet: szinteltolás a hálóban,olyan mintha
hajóban ébrednénk
■ Kedvenc tárgyam: az onix lap a konyhában, esténként
egy pohár bor melett el lehet mélázni, vajon mit is
ábrázolnak a minták...

BALRA FENT Újraértelmezett fürdô a szobában:
kômosdóval, vízálló tömörfával
BALRA LENT Az elegáns, üvegajtós zuhanyfülke
falát apró, selyemfényû mozaikokkal burkolták
JOBBRA FENT E szobában is meghatározó elem
a nagyméretû féldrágakô lap és az Aura egzotikumai:
a sárgaréz berakásos asztal és a tengerifû állólámpák

borítja, amely valójában egy-egy nagyméretû indiai féldrágakô lemez. Az
egybefüggô Onix-követ un. felhôs vágással 2 cm-es vastagságban lemetszik,
vákuumos technológiával mûgyantával telítik, majd üvegszálas háló erôsítéssel teszik biztonságosan beépíthetôvé. A kôlapok beszerzésének helyét –
a budaörsi Teli-ház Kft.-t – József, a házigazda nyomozta ki és a kivitelezést
is ô bonyolította, ahogy az összes résztvevô mesterembert is kész kiviteli tervekkel instruálta a munkafolyamat pár hónapja során.
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Díszkô: Teli-ház Kft.
Asztalosmunka: Horváth Ákos

(elérhetôségek a xxx. oldalon)

Egy lakásfelújítás mindig nagy próbatétel, nem ritkán feszültségekkel,
kompromisszumokkal teli idôszak. Felér egy szakítópróbával még egy
nagy szerelem esetében is. Ám e kis lakás együttes kivitelezése, egymás ötleteinek, elképzeléseinek tiszteletben tartása, a közös alkotás öröme jelen
esetben megerôsítette a fiatal pár kapcsolatát. Mire ez az írás a nyomdába
ér, a boldog szülôk mellett már egy újszülött kislány is beleszól majd a
lakberendezésbe, a következô lakás kialakításába.

REFERENCIATÁR
FENT A LAP TETEJÉN A nappaliból nyíló hálószoba
narancsos indiai textíliáihoz választották a teakfa ágy
mellett álló hangulatlámpákat. Az aprólékos kézi faragással
és kovácsoltvassal díszített paraván mangófából készült
FENT Gránit, jatoba és króm – ôsi anyagok találkozása
a modern technikával
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Egzotikus bútorok, szobrok, lámpák, dísztárgyak
és textíliák: AURA Elsô Egzotikus Lakberendezési
és Ajándékközpont (1035 Bp., Vihar u. 22., tel.:
430-1636, 30/964-2465, 30/619-5209,
www.egzotikuslakberendezes.hu

