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Budapesthez közeli, csöndes 

zöldövezetben épült fel ez 

a kényelmes, modern ház, amely 

egy négytagú családnak nyújt jól 

lakható és könnyen változtatható 

életteret. Az épület megjelenését 

a kortárs nyugat- és észak-európai 

építészet ihlette. A belsô igazodik 

a modern design kívánalmaihoz.

Élet a szivárvány alatt

Szöveg: Meggyesy Éva | Fotó: Székely Péter

endéglátóink tágas, világos, jól átlátható tereket akartak 
kialakítani. A napsütés, a fények, a színek éppen olyan 

fontos belsőépítészeti elemekként kellett szerepeljenek 
itt, mint mondjuk a bútorok vagy a burkolatok. A tulajdonosok 
Hujber Nagy Alettát bízták meg az építészeti és belsőépítészeti 
tervezéssel. Jól ismerték a munkáit, így biztosak voltak abban, 
hogy a szakember könnyen azonosulni tud majd az ő elképzelé-

V

Átláthatóság és a napfény játssza a fôszerepet 

a nappali térben, ahol a legizgalmasabb 

belsôépítészeti látványelem, az üveggaléria 

ugyanezt szolgálja. Akárcsak a fehér és törtfehér 

felületek, meg a magasfényû, türkíz bútorfrontok is  

200 m2

a képen látható üveghíd, továbbá 

az üvegkorlátok, a festett üvegajtó, a  tükör, 

a ruhavitrin mind a dUal glaSS kFt. 

kivitelezésében készült. További termékeik: 

egyedi zuhanykabinok, portál- és válaszfal 

üvegek, beltéri nyíló- és tolóajtók. 

 2243 Kóka, Nagykátai út 133., tel.: 70/398-4845, 

www.dualglass.hu
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balra Fent Az étkezô „újrahasznosított: a régi 

cseresznye bútorok ezüst festéket és új 

kárpitozást kaptak. A szövet tökéletesen illik  

a nappaliban használt tapétához, így a tér 

egységességét hangsúlyozza

balra lent L alakú elrendezésével 

a kényelmes társalgó egyszerre intim és 

ugyanakkor teljes átláthatóságot enged a lépcsô 

felé és a közösségi tér többi részébe 

Fent Hálás, könnyen tisztán tartható felületek jellemzik a konyhát. A magasfényû frontok remekül szórják a fényt, annak ellenére, hogy türkiz és 

üvegzöld árnyalatúak. Szálhúzott laminált ezüst színû a munkapult, amelyen sem kosz, sem sérülés nem látszik meg

seikkel. Döntésükben az is közrejátszott, hogy tudták: a tervező-
től 3D-ben készült látványterveket fognak kapni, ezért nem lesz 
nehéz egyeztetni a részleteket sem. A koncepcióban lényegében 
megegyeztek, s az sem okozott semmiféle problémát senkinek, 
hogy gombhoz vették a kabátot: a közösségi terek türkizzöld szí-
nét ugyanis egy váza ihlette. Az intim szféra színvilágát pedig egy 

megnyugtató, galambkék árnyalat, ami eredetileg néhány akció-
san vásárolt bútor színe volt. 

– Szándékosan nem a külső színeket vezettük végig a belső 
tereken, sőt, a ház egyes zónáinak árnyalatai sem feltétlenül ille-
nek egymáshoz – mondja a tervező. –  A türkizzöldek és galamb-
kékek mellé különböző színárnyalatokat vittünk be a gyerekek 

a lakáS öSSzeS egyedi tervezéSûű bútorát, beleértve 

a konyhát is, a rex-plus 2000 kft. készítette. A cég fô profilja 

konyha- és elôszobabútorok, gardróbok és irodabútorok készítése 

egyedi tervek alapján. Megrendelôik meggyôzôdhetnek jelmondatuk 

igazáról: Rex Plus Bútor = Személyre szabott minôség.

Bemutatóterem: Rex-Plus 2000 Kft., 1116 Budapest XI., Galvani út 6., 

tel.: 481-0164, fax: 206-5781, www.rexplus.hu, e-mail: rexplus@rexplus.
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szobáiba. Ezek a terek természetesen szintén rendelésre készül-
tek. A kisfiú egy nagy „harcos”: kedvencei a lovagok és a kaló-
zok. Így az ő szobájának miliője ezek világát idézi fel. A kislány 
pedig egy igazi kis tündér, mi mást jeleníthettünk meg az ő biro-
dalmában, mint egy tavaszi, virágos rétet, ahol kedvére „repked-
het” a Csingiling jelmezében. A tereket sok törtfehér, az ezüst és 
az óarany foglalják keretbe. A formavilág kiegyensúlyozott, a 
szögletes és íves vonalak vegyesen vonulnak végig minden egyes 
helyiségben. 

A beosztás praktikus és logikus: a ház alsó szintjén a kony-

ha-étkező-nappali, a dolgozó, a szülői háló és 
fürdő helyezkedik el, az emelet pedig a gyerekbi-
rodalom. Mindent átjár a fény: sok a nagy üvegfe-
lület, jó minőségű, kiváló hő- és hangszigetelő 
képességű nyílászárót építettek be, s a falak és a 
padló is világos, törtfehér, hogy visszaverje a nap-
sugarakat. Az ablakokon nincsenek függönyök, az 
árnyékolás motoros működtetésű redőnyökkel 
oldható meg. 

A pont az i-n az üveghíd, amely a dupla belma-

a túloldalon balra Fent A kisfiú épp „kalózkorát” éli, természetes, hogy 

tengerészkék színek, matrózcsíkos textilek között érzi jól magát. A tágas szobát csak 

még jobban kihasználhatóvá teszi az emeletes ágy, amely alatt remek játszótér 

alakítható ki 

a túloldalon balra lent A dühöngô berendezése is éppen olyan visszafogott, 

mint a lakás többi helyiségéé. Az élénk színû graffiti az ami szinte robbantja a teret 

a túloldalon jobbra lent A kislány szoba részlete is érzékelteti a 

mesebirodalom hangulatát: rétet idézô szônyeg, pillangók a falon, tündérvilág négy 

fal között

Fent Modern design bútorokkal berendezett a kellemes pihenôsarok is, akárcsak 

az egész lakás. Kevés dekorációt használtak, de a díszpárnákat szeretik, hiszen 

a felnôtteknek kényelmet, a gyerekeknek játékot, ülôkét jelenthetnek 

 

*Magánvélemény
� Legjobb belsôépítészeti megoldás: az üveghíd, amely mint 

látványelem és mint „fényhozó” funkcionál, de nem mellékes pszichológiai 

hatása sem. Minden ide látogató itt igyekszik legyôzni 

a tériszonyát és voltak, akiknek ez sikerült is 

� Kedvenc helyem a lakásban: a gyerekdühöngô a két kis lakó 

graffitijével 

� Amin változtatnék: a nappali falára a televíziós médiablokk mellé 

szeretnénk még egy zárt könyvespolcot is 

� Kedvenc tárgyam: a türkiz váza, amely köré a közösségi terek „épültek”
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INFOPLUSZ:

Építész, belsôépítész: 

Hujber-Nagy Aletta, 

hna design studio

*Paraméterek, praktikák
� A kívül-belül modern, kétszintes, korszerû családi ház két generáció 

számára is megfelelô élettér lehet

� Praktikus a beosztás: a szülôk és

a gyermekek két különbözô szinten kialakított birodalma

� A világos színek, az üvegzöld, türkíz, törtfehér még tágasabbnak, 

fényesebbnek mutatják a nagy tereket

� Sok a festett felület, ezek átszínezésével könnyen megoldható idôvel 

egy teljes stílusváltás a belsô térben

gasságú nappali tér teljes hosszán 
átvonul, s a rásütő napsugarakat 
prizmaként megtörve vetíti to-
vább a falakra, s ilyenkor szivár-
ványok sokasága ragyogja be a 
házat.

Minden helyiségben 

következetesen végigvitt 

a fehér alapon kékes színvilág, 

amit azonban semlegessége 

révén bármikor más hangulatúvá 

lehet alakítani 

ezen a képen Áradó tisztaság látványát nyújtja a fürdôszoba; 

elég tágas és praktikus ahhoz, hogy könnyen takarítható és mindig rendben tartható legyen 

lent Egy négytagú család minden holmija, ruhanemûje, cipôje jól elrendezhetô a 

funkcionálisan és átgondoltan megtervezett, járható gardróbban 

FöLdSzINT TETôTÉR


