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A kétszáz négyzetméteres, kényelmes, fővároshoz közeli új ott-
hont öttagú család lakja. Számukra elengedhetetlenül fontos a 
tágas élettér, hiszen három kisgyermek tölti meg élettel. A ház 
minimalista jegyeket hordoz, mégis meleg, hívogató otthon.
SZÖVEG SVERHA NIKOLETT

 
FOTÓ PALKÓ GYÖRGY

SZÜRKÉN,
mégis hívogatóan
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Belsőépítész/enteriőrtervezőként a 
legfontosabb, hogy a megrendelő sa-
játjának érezze az általam létrehozott 
életteret, amelyben a funkcionalitás és 
az ott lakók személyisége összhangban 
van, legyen szó otthonról, irodáról vagy 
üzlethelyiségről.

Sverha Nikolett 
belsőépítész 

A kandalló fontos 
eleme a közösségi 

térnek, meghatáro-
zója a nappalinak is. 
Tervezésénél fontos 
szempont volt, hogy 
kényelmes körbe le-
hessen ülni, kapjon 

elég hangsúlyt, még-
is finoman olvadjon 

bele a környezetébe.

INSPIRÁLÓ OTTHONOK
Pécelen
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A bejárattól egy hosszú közlekedő vezet a közösségi  
térbe, amelyet a mennyezeti világítás szépen kihangsú-
lyoz. A spot lámpák és a led peremvilágítás külön kapcsol-
ható, ezzel gyorsan megváltoztatható a tér hangulata is.

A
 
péceli család már akkor elhatározta, hogy bel-
sőépítészt kér fel új, épülő otthona tervezéséhez, 
amikor kinézték a telket. Voltak elképzeléseik, de 

szükségük volt egy szakemberre, aki az egész házat egyben látja, 
és a kivitelezésnél is segítségükre lesz. A projektbe belsőépítész-
ként akkor kapcsolódtam be, amikor az alapozás elkezdődött, 
így remek lehetőség nyílt arra, hogy a belső tereket teljesen a 
család igényeire formáljuk. A munka kezdetén még csak két 
kisfiúval számoltunk, menet közben azonban kiderült, úton van 
egy kislány is, így a hálószobák elosztásánál, valamint a gye-
rekfürdő tervezésénél már erre az örömteli tényre is figyeltünk.

A ház 200 négyzetméter alapterületű, az utcafronton dup-
la garázs és háztartási helyiség található, a hátsó traktus két 
részre tagolódik: jobb oldalon a bejárat mögött a közösségi tér, 
vendégfürdő és dolgozószoba kapott helyet, míg a teljes bal ol-
dal privát szekció. Külön közlekedő vezet a hálókhoz, amelyek 
üveges ajtóval szeparálódnak a közösségi résztől, elegendő fényt 
biztosítva a belső helyiségeknek is. Itt kaptak helyet a gardróbok, 
innen jutunk a gyerekek hálószobáiba és fürdőikbe, valamint a 
külön fürdőszobás szülői hálóba is.  »

A konyha- étkező-nappali hármasa 
egységet alkot, mégis elkülönülnek. 

Az étkező központi helyet kapott, 
összekötve a konyhát a nappalival, 

de önálló, domináns szerepet tölt 
be. A bővíthető étkezőasztal meg- 

felelő a gyakori nagy családi  
eseményekhez is.
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A gyerekek fürdőszobáját vidám, színes 
dekorcsempékkel tettük játékossá. Az épített 

mosdópult ideális, hiszen nem olyan érzékeny 
a vízre, amikor a kicsik kézmosáskor pancsol-

nak. Az egyelőre még szükséges fellépők is 
kényelmesen elférnek a pult alatt.

A szülői fürdőt a hálótól praktikusan tolóajtóval 
választottuk el. Egyszerű színvilágát a mozaik 
hatású dekorcsempe és a bordó üvegcsíkok  
törik meg, adva némi plusz csillogást, ezzel  
a női szerep is hangsúlyt kap a térben.

NÍVÓSAROK
Lakberendezés TérÉrzék Design Stúdió, Sverha Nikolett  Tel.: 70/518 2515 www.tererzek.hu 
Mirage függeszték, Crystal mennyezeti lámpa Elter Világítás Kft. 1095 Budapest,  
Lechner Ödön fasor 2.  7100 Szekszárd, Sport u. 2/A Tel.: 20/203 4751  www.elter.hu
Helios szellőző rendszer Kamleithner - Budapest Kft. 1225 Budapest, Tétényliget u. 3.  
Tel.: 1/425 3288 www.helios.hu

A szülők hálószobájába egy tekintélyes méretű, 
200x200 centimérteres kárpitozott ágy került. 

A mennyezetre felfutó hullámos tapéta, a pe-
remvilágítás és a sötét, meleg tónusok exkluzív 

hangulatot kölcsönöznek az enteriőrnek.

INSPIRÁLÓ OTTHONOK
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egy parapetfal, amely kissé izolálja a főzőzónát. Ezt a vonalat 
követi az álmennyezet kialakítása is, így a konyha optikailag 
elkülönül, mégis szerves része a térnek. Mivel három kis-
gyermek van a családban, akik idejük nagy részét a nappali-
ban töltik, akkor is szem előtt vannak, ha édesanyjuk éppen 
főz. Az étkező központi helyet kapott, összeköti a konyhát 
a nappalival, mégis önálló, domináns szerepet tölt be a bő-
víthető étkezőasztallal. A nagy ablakokon át egész délelőtt 
árad be a fény, viszont észak-keleti tájolásának köszönhe-
tően a délután kellemesen hűvös és a terasz is árnyékos. 
A közös munka közel tíz hónapig tartott, s mivel a kivitele-
zést is nyomon követtem és koordináltam, közel kerültem 
a családhoz, akikkel mára már baráti viszonyt ápolunk. 

» A tervezés során a térszervezést közösen alakítottuk ki 
a tulajdonosokkal, akik rendkívül nyitottak voltak minden 
ötletre. A ház modern stílusú, minimalista jegyekkel, ahol 
a funkcionalitásnak jelentős szerep jut, viszont a hangulat 
meleg és családias. Az alapot a szürke egy világos árnyalata 
adja, ezt homokszínnel és helyenként sötétebb tónusokkal 
emeltem ki. A nappali nagy falát szépen tagolják az abla-
kok, és a modern vonalakat hangsúlyozzák a lapfüggönyök 
is. A kiegészítők választásával, a tapéták elhelyezésével egy 
kis glamour stílust csempésztünk a térbe, amely a feminin 
vonalat erősítve szép egyensúlyt teremt az egyszerű vonal-
vezetésű bútorok között. A konyha- étkező-nappali hármasa 
egységet alkot, mégis elkülönül. A konyhaszigethez került 

Egy praktikus konyha kialakítá-
sánál elengedhetetlen, hogy a 
kamrával közvetlen kapcsolat 
legyen, de hogy mégse törje 
meg beltéri ajtó a konyhabútor 
vonalát, a sütő melletti „bútor-
ajtón” át jutunk a spájzba.

A nyolc négyzetméteres, tágas  kony-
ha ideális az öttagú család számára, 
hatalmas pultfelületén mindennek  
jut hely, és kényelmesen befért  
egy kétajtós amerikai hűtő is.

Ipari minimál és natúrfa felü-
letek, a beton színei és nyers 
textilfelületek izgalmas válta-
kozása jellemzi ezt az enteriőrt. 
Modern és barátságos egyben!

1. EZÜST CSEPPEK. Extravagáns darabja otthonunknak, 
étkező fölé és általános világításnak is ideális. 41x55 cm 
www.loftdesign.hu 45 000 Ft/db  2. NAGY IDŐK JÖNNEK. 
Ezzel a dizájn klasszikussal az idő is gyorsabban telik.
Ø100 cm www.byhome.hu 9990 Ft  3. NYERS FÉM FELÜLE-
TEK. Csoportban az igazi! 13-24 cm www.lunettdesign.hu 
18 900 Ft  4. BÉZS FAFELÜLETŰ TAPÉTA. A high-
tech-neorusztik stílus egyik fő eleme! 1000,1x68,6 cm  
www.lunettdesign.hu 38 000 Ft/tekercs  5. KÉNYELMES 
SAROKGARNITÚRA. Betonszürke árnyalata meleggé 
varázsolja a nappalit. 140x220x280x196 cm 259 900 Ft 
www.moemax.hu  6. RECYLED FA ASZTALKÁK. A felújí-
tott fafelületek a neorusztik kedvenc darabjai! 35x60 cm 
40x50 cm 30x45 cm Dialma Brown www.latendahome.hu 
275 000 Ft  7. FÉMES BŐR. Ha high-tech, akkor párná-
ban is ezüst! 30x50 cm www.zarahome.com/hu 4995 Ft

5

1

3

6

7

4

HOLMI?
Segítünk megtalálni!
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