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A csodás kilátással rendelkező ingatlan tervezése 
során a terek funkcionális kihasználása mellett fontos 
volt az otthonos hangulat megteremtése is, amely nem 
nélkülözi az egyedi és akár extravagáns megoldásokat.
SZöveg kádár helen

 
fotó palkó györgy

A szemnek
Mindent  

A 63 négyzetméteres 
nappali – étkező - konyha 
légtere magával ragadó 
térérzetet nyújt, amelyet 
az utcafronti terasz és 
panoráma, valamint a ház 
mögötti terasz és kert 
tovább fokoz. Minden 
lehetőség adott nagyobb 
társaságok fogadására is.
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      A térbe állított elektromos
bioetanol kandalló – amelynek alépítménye
  és függesztett eleme is egyedi tervezésű –
            optikailag elválasztja, 
   de nem zárja le a teret.

A nappaliban található konyha egyik különlegessége a dupla 
sziget, amellyel könnyebbé válik az étkezőasztal megközelítése. 
A tervező másik személyes kedvence a fali bortartó elem.

A kanapé szürkés mustár 
színe egészen kivételes a 
textilek között, szerelem volt 
első látásra, kiindulópontot 
adva a további színkoncepció 
megtervezéséhez. Tökéletes 
érvényesül a körülvevő ant-
racit fekete, fehér és homok 
árnyalatok között.
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A nappali médiafalán erősen 
strukturált, pálma mintázatú 
tapéta vonzza magára a 
tekintetet, színe teljes össz-
hangban van a függesztett 
lámpatestekkel. A tévé alatt 
közel négy méter hosszan 
húzódik végig az egyedi 
tervezésű tárolóelem. M

 
inden tervező álma az olyan felké-
rés, ahol érzi megbízója bizalmát, és 
bátran élhet alkotói szabadságával. 

A jogász és üzletember házaspárral, akik szűkösnek 
ítélték budapesti otthonukat, a személyes kapcsolódás 
hamar megtörtént, és a több évig tartó közös munka 
során is mindvégig fennmaradt. Korábbi otthonuktól 
nem messze rátaláltak egy nagyszerű panorámával 
rendelkező telekre, ahová új családi házukat megál-
modták. A tervezési és kivitelezési folyamat kezdetét 
vette, ahol mind az építész, mind magam, enteriőr-
tervezőként szabadon mozoghattunk a szabályok és 
szabványok keretein belül. Az alsó szinten a vendégek 
lakrészét alakítottuk ki egy kellemes méretű szobával, 
teakonyhával és fürdőszobával, itt található továb-
bá a mosókonyha és a fittnesz helyiség. A középső 
szint a családi időtöltésé és vendéglátásé, amelynek 
kiváló lehetőséget biztosít a kisebb lakás méretű 
nappali – étkező – konyha, ami dolgozószobával, 
nyári konyhával és vendég mosdóval egészül ki. Több 
dizájnmegoldást is alkalmaztunk, szem előtt tartva 
a helyiségek funkcióját és az otthonos atmoszféra 
megteremtését. Több mint negyven folyóméter egyedi 
tervezésű épített bútor került a házba, többek között a 
nappali konyha, amely dupla szigetével egyedi jelleget 
kapott. A szint fókuszpontja a térben álló elektromos 
bioetanol kandalló. Amellett, hogy imádtuk a nagy 
légteret, szerettük volna a funkciókat is elválasztani. 
Így született meg a gondolat, hogy a zárt függesztett 
gipszkarton dobozt egyedi mintázatú fém perforált 
lemezzel helyettesítjük, ezzel elválasztva, de nem 
lezárva a tereket. Sok más izgalmas elem is beke-
rült, mint a nappali, a nyári konyha és szülői fürdő 
tapétája, a pálcás fali bortartó, az egyedi tervezésű 
és gyártású nappali lámpatest vagy a sötét budoár 
hangulatú fürdőszoba. Az emeleti zóna a szülői 
hálóval, gardrób helyiséggel, két gyermek- és két 
fürdőszobával tökéletes intimitást biztosít a család 
számára. A ház fehér és taupe alapszíneit különböző 
mintákkal és szintenként váltakozó kiegészítő szí-
nekkel tettük mozgalmassá, ügyelve, hogy a három 
szint egy egységgé olvadjon össze. Bár szárnyalhat-
tunk a tervezés során, sosem hagytuk figyelmen kívül 
ügyfeleink ízlését és észrevételeit. Nagy biztonsággal 
adtuk birtokba új otthonukat, tudva, hogy minden 
részletét szeretik majd. 
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A háromszintes épületet kiváló építészeti megoldások jellemzik. Ennek 
egyik példája, ahogy a lépcsőház és az emeleti közlekedő körülöleli 
a liftaknát, mindezzel egy szellős és látványos térkapcsolatot kialakítva. 
Az emeleti közlekedő színei, lámpatestei, tapétái harmóniában vannak 
a földszinti nyári konyha elemeivel.

kádár helen enteriőrtervező, lakberendező

Minden megbízásnál arra 
törekszünk, hogy egységes 
és harmonikus környezetet 
teremtsünk, amely megbí-
zóink személyiségét tükrözi. 
kiemelt figyelmet fordítunk a 
mindennapi életben megélt 
funkcionalitásra is, hiszen 
a valódi dizájn a komfortos 
használat során teljesedik ki.

  A külön helyiségben kialakított nyári konyhát úgy tervezték meg,
hogy a ház asszonya itt is otthonosan, kényelmesen érezze magát,
        és ha szeretne, akár be is ülhet a barátokkal beszélgetni.
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A szülői hálóban a karakteres ágy kiválasz-
tását követően a falak, tapéták és textilek 
színe lágyítja a szoba hangulatát. A taupe 
és púder árnyalatok finoman simulnak 
egymásba, ezzel megteremtve a meghitt 
hangulatot.

Igazán különleges 
megoldás az üvegfalakkal 

határolt szófa 
a mögötte látható 
vízálló tapétával, 
amely visszaidézi 

a burkolat, a réz kiegészítők 
és az épített bútor színeit.

A szülői fürdő követi a szülői háló 
budoár hangulatát, ahol intim, bensőséges 

és izgalmas hangulat uralkodik. A sötét 
burkolat magába zárja a helyiséget, 

elegáns, négy méteres mosdópulttal.

inspiráló otthonok
Budapesten
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nívósArok
enteriőrtervezés, lakberendezés, styling  
Kádár Helen Tel.: 20/509 2377 www.helenhome.hu 

ágy (szülői háló) Álom Design Ágy Stúdió 2045 Törökbálint,  
Tópark utca 1/A Tel.: 70/394 3833 www.yatsanmaxcity@gmail.com 
Fotel (nappali), ágyazható kanapé (vendégszoba), bővíthető ágy 
(gyerekszoba), fürdőszobai kiegészítők Momento Design 1036 
Budapest, Perc utca 8. Tel.: 30/164 6364 www.momentodesign.hu
kültéri nyílászárók, árnyékolók, beltéri ajtók GIL Ajtó Ablak
1036 Budapest, Tímár utca 8/b. Tel: 1/453 0448 www.gil-trade.hu
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A gyermekfürdőben kétszemélyes 
kád és zuhanykabin is helyet kapott. 
A fehér burkolatot 3D hatással teszi 
elevenebbé, szálcsiszolt szatén 
kiegészítőkkel lágyítva. Három falon 
visszafogott struktúra, a mosdó 
mögötti falon pedig karakteresebb 
3D hatás látható. 


