
 SZÉP HÁZAK

KÉT SZOMSZÉDOS BALATON-PARTI TELEKRE KÉSZÜLTEK AZ EL -

ADÁSRA SZÁNT NYARALÓK. AZ EGYMÁS TÜKÖRKÉPEIKÉNT MEG-

FOGALMAZOTT ÉPÜLETEK KÖZÜL AZ EGYIK RÉSZLETES BEMUTA-

TÁSÁVAL KÖRVONALAZÓDNAK A TERVEZÔI KVALITÁSOK.

Szöveg: B. E.  Fotó: Székely Péter

Építész: Csikós Mihály / Csikós Terv
Lakberendezô: Bukor-Czenky Ágnes /Amethyst Interior

REPREZENTATÍV 
NYARALÓ
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Nyaralóhangulatot idéz a fehér, vakolt felületképzésû épület teraszokkal fellazított tömege, amely egyébként a funkcionális beltartalmat is reprezentálja.
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EMELET

 1. szoba
 2. fürdõszoba 
  4. közlekedõ

FÖLDSZINT 
 1. nappali
 2. étkezõ
 3. konyha
 4. szoba
 5. fürdõszoba
 6. elôtér
 7. közlekedõ  
 8. kamra
 9. WC
10. tároló

Egy vízparti helyszín különösen inspirá
ló, ráadásul az építtetô saját kivitelezésben 
kívánta megvalósítani a tervezetet, így 
nem volt kétséges, hogy koordináltan, je
lentôs kompromisszumok nélkül valósul
hattak meg az elképzelések.

Természetesen a telekadottságok és az 
üdülôhely szigorú szabályozási rendje b e
folyásolta az épület nagyságát.

Mivel az eladó ház tervezésénél még 
nem volt ismert a felhasználó, ezért a nya
raló általános kritériumaira alapozva szüle
tett meg az alaprajzi elrendezés.

A szinteket az oldalkert felôli bejáratnál 
induló háromkarú lépcsô kapcsolja össze 
és a sarokra tervezett üvegfelületek világít
ják meg.

Az utcafront felôl három gépkocsit fogad 
be a garázs. A földszinti, tóra panorámás 
egyterû közösségi zóna mellett keskeny 
sávban húzódik egy pihenôlakrész.
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A nagy társasági élethez méretezett ülôgarnitúra színharmóniában van a márványhatású ónix- és a kandalló szívalakot formázó burkolatával. A fényes felületek – a tértágító hatás mellett – kiemelik a tóra megnyitott közösségi zóna berendezésének egységesen modern formavilágát.
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A hálószobából is megközelíthetô a nappalihoz kapcsolt panorámás terasz, amely szélvédettségével alkalmas nagyobb társaság kültéri kiszolgálására.

Az emeleti vendég és/vagy gyerekszo
bákat két fürdô szolgálja ki. Gardróbot 
azért nem terveztek, mert a nyári, kisebb 
ruhatárhoz elegendônek és kényelmesebb
nek vélték a szobai szekrényeket.

A telekarányokból adódó hosszúkás 
alakzat miatt két hálószoba nem panorá
más a tóra, de a teraszkapcsolatos kilátás 
ezeknél is kedvezô.

A teraszok fontossága az üdülôfunkció
ban egyértelmûen felértékelôdik, miköz
ben az esztétikai hatásuk is szembetûnô. 
A fe dett, árnyékolt, szélvédett és nyitott 
variációk az egyébként is eléggé megmoz
gatott tömeget még egyedibbé formálták.

Anyaghasználatban a modern stílusú 
megjelenéshez jól harmonizáló és nyaraló
érzetet hangsúlyozó, hófehér színû vakola
tot választottak. Csupán néhol töri meg a 
homlokzat nagy felületeit az egyszerûbb 
kôburkolat.
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A földszinti pihenôlakrész hangulati tényezôit a részletekben rejlô kifinomultsággal ötvözve a természeti környezet leképezése alapozta meg.
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Az emeleti lakrészekbe vezetô útvonalon a lépcsôtér fényûzô csillárja és a falfestmény elôrevetíti a hálószobák kialakításának az igényességét.
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A szaunás fürdôben elônyös a berendezés letisztultsága a különleges mintázatú burkolat környezetében.A vendéghálók és a fürdôk belsôépítészeti megfogalmazásánál a használati szempontok az irányadók, de eltérô az anyaghasználat és a dekorálás.

Ingatlanberuházás, generálkivitelezés, 
belsôépítészeti tervezés:
INVESTLINE HOLDING KFT.
2760 Nagykáta, Jászberényi út 78/A
Tel.: (30) 9820429
Internet: www.investline.hu
Email: info@investline.hu

Külsô nyílászáró, teraszlefedés 
oldalfallal, tetôárnyékolóval:
ALUMOOR KFT.
8060 Mór, Bartók Béla u. 52/A
Tel.: (20) 4210708
Internet: www.alumoor.hu
Email: alumoor@alumoor.hu

Parketta, padlólap, csempe, szaniter:
ZAFÍR FÜRDÔSZOBASZALON
6000 Kecskemét, Izsáki út – Zápor u. sarok
Tel.: (70) 3305558
2700 Cegléd, Vörösmarty tér
Tel.: (20) 5195186
Internet: www.zafircsembe.hu
Email: zafircsempe@bautrans2000.hu

Átvilágított ónix falburkolat, 
konyhai és fürdôtechnikai kôpult:
KÔ-DEKOR 2002 KÔIPARI BT.
9082 Nyúl, Széchenyi út 1.
Tel.: (96) 364721
Internet: www.kodekor.com
Email: info@kodekor.com

A belsôépítészeti tervezésnél az elegan
cia és az otthonosság ötvözésére töreked
tek. A balatoni környezet színeinek meg
jelenítésével hangsúlyosak a zöld és a 
bronztónusok, emellett a fehér, a szürke 
és a melegbarna árnyalatok is fellelhetôk.

Többségében márványmintás lapok 
burkolják a padló és falfelületeket, egy ki 
emelt helyen viszont a dekorációs célú 
LEDes háttérvilágítású, nagy méretû ónix 
kelt impozáns látványt. A pihenôterekben 
a fa padló jelzi az otthonosságot.

A fényes felületû tárolókhoz és a mobíli
ákhoz magas minôségû, puha textilekkel 
kárpitozott, kényelmes ülô és fekvôbúto
rok társulnak. Kristálycsillárok és lámpa
testek, illetve a természetre utaló színvilá
got idézô kiegészítôk is hozzáadódnak a 
berendezés koncepciójával kifejezésre jut
tatott esztétikai értékrendhez.


