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Műleírás,
avagy a megrendelő elképzelésének megvalósítása

Megrendelőim egy középkorú házaspár, akik újépítési ingatlanuk berendezésével, áttervezésével kapcsolatosan kerestek meg en-
gem. A Schuszter család hölgy tagja, Emília főállású könyvelő, a jövőben saját otthonukban elszeparált irodájában szeretne dolgoz-
ni, ahol ügyfeleit is kényelmesen fogadhatja. Férje, Árpád vegyesboltot vezet, szabadidejében cukrászkodik. Gyermektelenek, ké-
sőbb sem tervezik a családgyarapodást.

Családi házukat a Balaton mellett, Csopakon vásárolták meg, és szeretnék, ha az kialakításában maximálisan támogatná életvite-
lüket. Szeretik a természetet, az egyszerűséget és modern megjelenést. Stílusirányzatban nem volt konkrét elképzelésük, de nem is 
volt kérdéses, hogy számukra a skandináv irányvonal hozhatja a teljes megelégedést. 

Az ingatlan két részből álló családi ház, 30-as téglából épített, 15 cm-es grafit szigetelést kapott. Építésére a minimalizmus jellem-
ző, lapostetős kialakítással. A ház minden helyiségében padlófűtés van, kondenzációs gázkazánról üzemeltetve. Schuszterék a na-
gyobb lakást vásárolták meg, így egyszerűbb dolgom volt az átrendezéssel, alaprajz módosítással kapcsolatosan.

A házat eredetileg 2 hálószobával tervezték, így az egyik szobából kialakítottam az irodahelyiség, elszeparált vendégfogadóval és 
mosdóval. Az iroda a teraszról, külön bejáraton közelíthető meg, a lakás többi részétől elzártan. A család jellemzően nem fogad sok-
szor vendégeket, a nappaliban sem töltenek túl sok időt, televíziót is ritkán néznek. Szabadidejüket inkább a szabadban töltik, ezért 
nem is volt fő szempont a nagy területű nappali kialakítása. Árpád amatőr cukrászszenvedélye miatt többet tevékenykedik a kony-
hában, ezért ambíciójának támogatására két sütőt és nagyobb méretű hűtőt terveztem a lakásba.

Mivel a helyiségek alapterülete alapvetően nem túl nagy, ezért a beltérben mindenhova falban futó ajtók kerültek. Bútorozás tekin-
tetében inkább a beépített elemek jellemzőek, praktikus és teret nyerő tárolást biztosítva ezzel. 

A színek tekintetében mindenhol a világos árnyalatok uralkodnak, beleértve a faanyagokat és textíliákat. 

3.



SKANDINÁV,
egy stílus, amelybe mindenki beleszeret.

Ahogyan a neve is mutatja, a Skandináv-félsziget országaiból eredő stílusirányzat hazánkban is igen népszerűvé vált. A svédek, finnek, 
dánok és norvégok országaiban jellemző hosszú, sötét téli időszakok miatt az emberek igyekeztek otthonukba egy kis melegséget, ter-
mészetközeliséget belecsempészni, hogy az hangulatukra pozitív hatással legyen. Innen ered a svéd jelmondat: „Szebb dolgok a min-
dennapi életben”, amely a legjobban összefoglalja a népszerű stílus filozófiáját. 

A skandináv megjelenés a természetes anyagok és világos színek használatán alapszik. A II. világháború után robbant be Amerikába, 
leginkább a fa elemek használata miatt. A háború utáni bizonytalan gazdasági helyzett miatt nagyobb kereslet volt a tartós, kényelmes, 
minimális anyagfelhasználású bútordarabok iránt. A skandináv stílus népszerűsége hatással volt a XX. század modern stílusirányzatára 
is.

Általánosságban vett jellemzői az egyszerűség, letisztultság, mindez azonban nem egyenlő a minimalizmussal. Jellemzőek a nagy 
méretű ablakok, nagyobb üvegfelületek, hiszen a félsziget országaiban így próbálták a rövid ideig tartó napsütétes órákat élvezni. 
Leginkább a fehér falak, világos bútorok népszerűek, modern tárgyakkal kombinálva. Egy skandináv enteriőrben fő szempont a meg-
nyugtató és rendezett látvány, ahol nem kell megijedni a faanyagok bőséges használatától. Színeket tekintve a bézs, pasztel árnyalatok 
jellemzőek, így a nem túl nagy terek is szellősnek és jól átláthatónak hatnak. 

Egy skandináv stílusban berendezett lakásban találkozhatunk a leginkább kompakt, kényelmes és multifunkcionális bútordarabokkal, 
könnyen kezelhető tárolóhelyekkel. A lakótér összezsugorodását a világos színek kompenzálják.

A stílusirányzatnak 4 különböző változata létezik:
Dán, ahol az intimitás a fő irányvonal, sokkal inkább a pihenés, család közelsége az irányadó, mintsem a tárgyak megjelenítése. Ked-
veli az ívelt vonalakat, finom textúrákat a neutrális színpaletta árnyalataival megjelenítve.
A svéd stílus már melegebb és barátságosab, mint a dán, legfőképpen a szimmetria és világos színpaletta különbözteti meg tőle. 
A finn vonal igaz, hogy fantáziadúsabb, de a vonalak és formák egyszerűsége dominál ezen irányvonalnál is. Bátrabban alkalmazza az 
élénk, hangsúlyoabb színeket, textíliákat.
A norvég stílus egyfajta ötvözet, letisztult és egyszerű, de a hangsúlyos zöld, kék, szürke árnyalatok is nagy szerepet kapnak.

Bár sokan tévesen azonosítják vele, de összességében a skandináv stílus jóval több, mint az IKEA fogalma.
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MODEL 107, egy igazi skandináv design tárgy
IB KOFOD-LARSEN által tervezve.

Ib Kofod-Larsen (1921-2003) hazájában nagy ismeretségnek örvendett, kiemelkedő alakja volt a 
mai „dán modern” korszaknak. A tervező 100. születésnapja alkalmából megalkotta a Model 107 
típusú ülőgarnitúrát. A 107-es modell inspiráló alapja az 1950-es években született meg és Mag-
nus Olesen gyártotta le 1956-ban. A konstrukció mára 3 üléses változatban is elérhető.

5.

Az ülőgarnitúra láthatóan képviseli az Ib Kofod-Larsen irányvonalat: enyhén 
vaskos, kényelmes párnázat fekszik az elegáns és könnyed szerkezeten.

A tervező az eredeti kivitelezést vette alapul, a modell klasszikus változata 
tölgy, teak és bőr színben került újra a piacra. A dizájnt felfrissítették a fekete, 
szürke és terrakotta további színes opcióival, amelyek a modern dizájn szerel-
meseinek szólnak. 

A Model 107 bútor vonalaival tiszteletben tartja a klasszikus stílust, ugyanak-
kor egyfajta modern csavart ad a klasszicizmus újraindításhoz.









9.



10.











































31.Látványterv - Előszoba



32.Látványterv - Konyha/Étkező 1.



33.Látványterv - Konyha/Étkező 2.



34.Látványterv - Nappali 1.



35.Látványterv - Nappali 2.



36.Látványterv - Hálószoba



37.Látványterv - Fürdőszoba 1.



38.Látványterv - Fürdőszoba 2.



39.Látványterv - Iroda 1.



40.Látványterv - Iroda 2.



41.Látványterv - Terasz 1.



42.Látványterv - Terasz 2.



Színterv
a természetesség jegyében

Az ingatlant teljes egészében a világos színek uralják. A falak fehér színű festést kaptak, amelyet meleg hatású falburkolatok, falpa-
nelek tesznek változatossá. A falak, burkolatok, illetve berendezések természetes anyagok ötvözeteként írható le.

43.

Előszoba

Urban gres     Héra Polifarbe Kastamonu  Bőr  Bőr
beton     F1 fehér  A833 grande oak MB45  MMB7501

Konyha, étkező

Urban gres     Héra Polifarbe Kastamonu  Wotan  Alumínium
beton     F1 fehér  A833 grande oak tölgy  Eloxált

Nappali

Urban gres     Héra Polifarbe Kastamonu         Wotan         Bézs
beton     F1 fehér  A860 Korona         tölgy        szövet

Hálószoba

Norvég fenyő     Héra Polifarbe Kastamonu         Zöld pasztell    Bőr
NK32     F1 fehér  A833 grande oak     szövet     MMB7501

Fürdőszoba

Arte Blanca     Héra Polifarbe Khan Celina           Króm     Kastamonu
Wood     F1 fehér  White                              A833 grande oak

Iroda

Urbino     Héra Polifarbe Kastamonu           Wotan     Kastamonu
bézs     F1 fehér  D164 Luna               tölgy                A833 grande oak
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Megnevezés Méret Anyag Szín Forgalmazó Mennyiség Kép

1. Ágykeret - egyedi gyártású, fej-
támlába épített polccal

1950 x 2380 x 910 mm Laminált fa, fém A805 Canterbury 
Tölgy

Egyedi gyártás - Vértes Holz 1 db

2. Dormeo Lux Matrac 1800 x 2000 x 300 mm poliészter, poliuretán, 
szövet

fehér, szürke Dormeo  1 db

3. Mjukplister ágytakaró 2500 x 2600 mm
 

poliészter szövet szürke IKEA  1 db

4. Sagalovisa díszpárna 300 x 580 mm pamut szövet szürke mintás IKEA 1 db

5. Nizza díszpárna 450 x 450 mm poliészter textil zöld Mömax 2 db

6. Mansprup szőnyeg 800 x 2000 mm
 

szövet - polipropilén szürke mintás IKEA 2 db

7. Versa pad 960 x 320 x450 mm fa, len zöld, bükk Bonami 1 db

8. Eglo Pastore 97479 mennyezeti 
lámpa

495 x 610 x 255 mm fém, textil szürke, barna Lampak.hu 1 db

9. Rábalux Fedora mennyezeti lámpa 160 x 760 x 175 mm fém bézs Rabalux.hu 1 db

10. Rábalux Fedora fali spot 100 x 150 x 145 mm fém bézs Rabalux.hu 3 db

11. Nissedal tükör 650 x 1500 mm üveg, fa tölgy IKEA 1 db

12. Standard falpanel 28 x 28 2000 x 3000 x 200 mm
(6 m²)

bőr kárpit bézs Gold Drops Design 1 db

13. Deco prémium lamella
falburkolat

29 x 40 x 2800 mm fa Pure Wotan
tölgy

Deco Premium lamellák 18 db

14. Függöny - fényáteresztő 3000 x 2400 mm poliészter Ecrü Otthonelegancia.hu 1 pár

Konszignáció -  Hálószoba
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Megnevezés Méret Anyag Szín Forgalmazó Mennyiség Kép

1. ADA Prémium Helsinki 
ülőgarnitúra

2700 x 1600 x  840 mm Szövet, fa, fém bézs, tölgy Riodesign.hu 1 db

2. RV-17 TV állvány fali 1000 x 330 x 300 mm laminált fa tölgy Bútor1.hu  1 db

3. Topogan fotel 745 x 705 x 750 mm
 

szövet, fa bézs, tölgy Kare  1 db

4. Nambung szőnyeg 600 x 900 mm poliészter (marhabőr 
utánzat)

fehér, fekete, szürke Beliani 1 db

5. Vegas kisasztal 440 x 440 x 410 mm
300 x 300 x 360 mm

MDF fa fehér, bükk Beliani 1 szett

6. Eglo Boyal 99408 mennyezeti 
lámpa

400 x 780 x 20 mm
 

fém, fa barna, fehér Lampak.hu 1 db

7. Eglo Boyal 99353 fali lámpa 300 x 560 x 80 mm fém, fa barna, fehér Lampak.hu 1 db

8. Hydra szőnyeg 1400 x 2000 mm polipropilén barna, bézs Bonami 1 db

9. Fa reluxa motoros kivitel 2300 x 2400 mm fém, fa „golden” Árnyék mester 1 db

10. Leonardo Casolare padlóváza 200 x 1200 x 200 mm üveg barna Leonardoshop.hu 1 db

11. Lipa vászonkép 700 x 1700 vászon pasztell Kephaz.hu 1 db

Konszignáció -  Nappali
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