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T E R M É S Z E T E S  A N Y A G O K  É S  S Z Í N E K

A NAPPALI FALÁT díszítő, régi, bontott téglafelü-
letbe ügyesen applikálta a fenyőpolcokat László. A fal-
fülke mélységét az adja, hogy a téglákat hosszában 
helyezte egymásra, a polcokat konzolok tartják stabilan.

HASZNÁLT- 
BÚTOR-keres-

kedésben találta a 
klasszikus vonalve-
zetésű sarokkana-
pét vendéglátónk. 
Ráadásul hátpár-

nák nélkül alkalmi 
alvóhelynek is jó. 

Külön praktikuma, 
hogy az ülőfelület 

korpusza alatt 
tárolófiókok rejtőz-
nek. A téglaburko-

lat tetejére fekte-
tett polcon könyve-

ket, dísztárgyakat 
is tárolhat.

A GALÉRIÁN helyezte el a dolgozósarkot vendéglá-
tónk, akinek kapóra jött a lomtalanításkor talált gramo-
fonszekrény, amely tökéletesen betölti ezt a szerepet.

NEMCSAK a galéria és a lépcső, hanem a széles 
hajópadló is mutatja a fa természetes szépségét. A kis 
alapterület praktikus kihasználása miatt a létra elhelye-
zését a már meglévő ülőgarnitúra méretéhez tervezte.

A FÉMKUPÁT egy londoni ócskapiacon vette 
László egy fontért. Az alkalmi vétel arra az időre 
emlékezteti, amikor az egyetem elvégzése után 
először állt a saját lábára, ráadásul külföldön.

Műhelyből 
garzonlakás

A FÉ
Lás
em
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A régi, bontott téglából készült fal-
felületbe dekorációként egy-egy 
címeres téglát is beépített házigaz-
dánk. Szépségét külön halogénvilágí-
tással emelte ki. A konyhabútor szin-
tén bontott tégla, sőt a hűtőszekrény 
is épített „téglaházat” kapott. 

RÉGI TÉGLÁK

ASZTALOSMŰHELY 
volt valaha a kislakás, ahol csak 
a fürdőszoba-WC terét szeparálta 
az új tulajdonos. A lakás méretét 
mintegy a felét lefedő galériákkal 
növelte. Ráadásul a fürdőszoba 
és a nappali-konyha-étkező közös 
falát a mennyezetig meghagyva 
két részre osztotta a galériát is. 
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LÁSZLÓ egyik kedvenc tárgya a gyerekkorát 
idéző mozsár. Mint mondta, ugyanilyen díszítette 

nagyszülei és szülei konyháját is. Látványa 
az utánozhatatlan ízű ételekre is emlékezteti.

Az épített konyhában minden jól elfér

A RÉGI TÉGLÁKHOZ ÖREGÍTETTE   A LÉTRÁKAT IS

A KAZETTÁS fenyőajtó árnyalata a hajópadló szí-
nével harmonizál, ez zárja le a konyha mögötti fürdőt, 
amelyben kádnak, sőt még a mosógépnek is jutott 
hely. Az épített falfülke pontosan az ülőgarnitúráig ér.

A FÜRDŐSZOBA hangulatát a rusztikus geren-
dázat és a mozaikmintás csempe határozza meg, 
amely szintén a természetes natúr színvilághoz közelít. 

TÍZÉVESEN a zsebpénzéből 
vásárolta Laci szobája díszítésé-
re a két képet, amelyek azóta 
valamennyi lakásába elkísérik.

A beépített hűtőt – az eredetileg tervezett parafa 
helyett, némi kompromisszum árán – öntapadós 
tapétával álcázta házigazdánk. Ám a tapétát úgy 
választotta, hogy legalább imitálja a fa erezetét.

A konyhai 

polcok terhel-
hetőségét 

láncrögzítés-
sel növelte. 
A terméskő 
falburkolat 
védelmére 

a tűzhely 
mögött rozs-

damentes 
acéllemez bur-

kolatot hasz-
nált, amely 

könnyen 
tisztítható. 

A magasfényű 
acéllap térér-
zetnövelő is.

A KONYHA és 
a fürdő fölött lévő 
galérián berendezett 
hálószoba a bejárattal 
szemben kapott he- 
lyet. Így az ajtó fölötti 
ablakok kinyitásával jól 
megoldható a szellőz-
tetés, a sötétítésről 
és az intimitásról pedig 
a mennyezetre szerelt 
nádroló gondoskodik.

A KÉT galéri-
át az eredeti fal 

osztja ketté. 
A  kisebbik 

részben egy 
franciaágynál 
alig nagyobb 

méretű felüle-
ten két sze-

mélynek épp 
kényelmes 

hálófülke kelet-
kezett, amely 

nádrolóval sze-
parálható. 

Hasznos és 
dekoratív a két, 
faltól falig veze-

tett polc.

A RÉSZLETEKRE IS ÜGYELT

A KONYHA TERÉT a nappalitól járó-
lap burkolattal választotta el vendéglá-
tónk. Szellemesen fordította be a pultot 
a nappali terébe, így sikerült jól elhelyezni 
a konyhai gépeket, amelyeket étkezőpulttal 
zárt le. A régi téglákból épített konyha és 
a nappali fala remek összhangot alkotnak. 
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