
Otthonos eklektika
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Kényelmes, 
jól használható darabok 
jellemzik a nappali be-
rendezését, amelynek 
sajátos eklektikájában 
éppúgy helyet kaptak 
a vintage bútorok, mint 
az indusztriális stílus, 
vagy épp a retró. 

Dohányzóasztal, 
fotelek, állólámpa 
Artkraft; Kelim párna 
Zara Home; Komód 
Restoration Hardware; 
Kanapé Pacific Interior; 
Piros lerakóasz-
talka GOAHOME; 
Mennyezeti függeszté-
kek Light In The Box

A budApesti bAjcsy ZsilinsZky úton álló klAssZikus  
bérpAlotA elegánsAn lekerekített sAroképületével és tágAs 

lAkásávAl kitArtóAn sZemeZ – immár mAjdnem másfél évsZáZAdA – 
A vele sZemben álló bAZilikávAl. 

A z ötemeletes belvárosi épületben 
a kor nagypolgári életvitelének 
megfelelő, reprezentatív lakásokat 

alakítottak ki. Megálmodójuk Kallina Mór, 
a 19. század végének egyik legfoglalkoztatot-
tabb építésze volt, aki a Rumbach Sebestyén 
utcai zsinagóga tervezésének köszönhetően 
egyből a hazai építészet élvonalába került. 
A második világháborút követő években 
kisebb darabokra felszabdalt lakások egyike 
nemrégiben egy Seattle-ből Budapestre 
költözött, svéd és amerikai gyökerekkel 
rendelkező házaspár tulajdonába került. 
Történetükhöz hozzá tartozik, hogy néhány 
éve egy munka kapcsán kerültek Budapestre, 
majd több évi lakásbérlés után döntöttek 
úgy, hogy saját otthonba költöznek a Bazilika 
szomszédságába. A tulajdonosok fontosnak 
tartották, hogy egy olyan barátságos lakást 
alakítsanak ki maguknak, ahol a letisztult 
térben kellő hangsúly jut az egyedi berende-
zési tárgyaknak és a műtárgyaknak egya-
ránt. További elvárásuk volt, hogy külföldön 

élő, két felnőtt gyereküket, kényelmesen 
el tudják helyezni, amikor hazalátogatnak. 
Gyakorlatilag mindent fel kellett újítani 
a lakásban: a belsőépítész tervezők, akik 
a felújítás kivitelezését is végezték össze-
nyitották a konyhát és az előszobát, illetve 
egy teljesen új fürdőszobát alakítottak ki  
a szülői háló mellett. Új parkettát fektettek 
le az elektromos és gépészeti rendszerek 
cseréje mellett, és a nyílászárók többségét 
is újragyártatták. A berendezési tárgyak 
mellett a hangsúlyos mennyezeti világítótes-
tek, és a nagyméretű beépített bútorok teszik 
a lakást igazán egyedivé. Ami a berendezést 
illeti a Seattle-ből érkezett és a lakásban 
hagyott bútorokat összehangolva, illetve 
újabb darabokkal kiegészítve sajátos eklek-
tikát alakítottak ki, amelyben a természetes 
anyagok és a barátságos földszínek gondos-
kodnak az otthonos hangulatról, emellett 
a kifinomult ízléssel összeválogatott műal-
kotások és egyéb kiegészítők teszik igazán 
személyessé a tereket.

A szokatlanul hosszú 
előszoba csőszerű 
megjelenésén sokat ja-
vított, hogy kibontották 
a konyhával közös falát, 
és a helyén praktikus 
reggelizőpult épült. 
A falfelület a családi 
fotókat bemutató galé-
riának ad helyet. 

Bárszékek IKEA;  
Fehér metrocsempe  
Designcsempe.hu;  
Parketta Padomex 
Parketta

Alapterület: 140 m2

Helyszín: Budapest, 
Bajcsy Zsilinszky út

Helyiségek:  
1 előtér, 2 szülői háló 

3 fürdőszoba, 4 hálószoba, 5 nappali 
6 étkező, 7 konyha, 8 fürdőszoba
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A régi étkezőgarni-
túrát és a kanapét 
az egykori tulajdonosok 
hagyták itt a lakás-
ban, szépen felújítva 
és újrakárpitozva 
jól mutatnak 
a nagyvonalú térben.    

Fémállvány, tükör 
Artkraft; Kárpitozás 
Updatechair, 
Mennyezeti függesz-
ték Light In The Box; 
Gyertyatartók, üvegvá-
za GOAHOME 
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A színes textíliák, a természetes fa felületek 
már önmagukban is gondoskodnak az 

otthonos hangulatról, de a személyességet az 
apróbb tárgyak, a látványos színfoltot képező 

festmények és a különböző stílusú bútorok 
összehangolt eklektikája teremti meg.

A tárolási igények meg-
oldására a hálószoba 
erre a célra legalkal-
masabb falfelületének 
beépítése kínálkozott. 
Az egyedileg ter-
vezett és gyártott 
bútor modern, magas 
fényű fehér és tükrös 
frontokkal készült, 
illetve a részét képezi 
egy besüllyesztett, 
tükrös fésülködőasz-
talka is.

Beépített bútorok 
Maiison Studio Kft.

A szülői háló mellet-
ti, állózuhanyzóval 
felszerelt fürdőszobába 
a lakás nagypolgári jel-
legét megidéző, modern 
burkolat került. 

Szaniterek, csapok sza-
niteronline.hu; Egyedi 
mosdószekrény Maiison 
Studio Kft.; Vives 
Ceramica burkolat 
designcsempe.hu

A tágas hálószobá-
ban kényelemesen 
elfért egy franciaágy, 
rusztikus és egzotikus 
kiegészítőkkel. 
Még nagyvonalúbbá 
teszi a teret a hatalmas 
perzsaszőnyeg – 
akárcsak a nappaliban 
–, amit Isztambulból 
hoztak magukkal 
a tulajdonosok.

Franciaágy IKEA; 
Lerakóasztalkák David 
Smith & Co; Ezüstözött 
asztali lámpa Dania 
Furniture, 
Párna Lamoppe; 
Ágytakaró Zara Home
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