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AmerikAi kényelem mAgyAr díszletek között: Chesterfield kAnApé, demi-

zsonlámpA, frAnCiA Antikvitás és A legmodernebb teChnológiA békés  

eklektikábAn. mindez budApest tAlán legszebb pAnorámájávAl.

Amerikás 
mAgyArBelvárosi 

klasszikus-modern

e
gy klasszikus polgári lakás „újraegye-
sítésével” alakították ki a tökéletes ott-
hont az amerikai üzletember számá-
ra, aki a régi pesti belváros kellős 

közepén kívánt a tengerentúli léptéknek meg-
felelő méretű és arányú tereket. A korábban 
kettéosztott ingatlant ismét egybeforrasztot-
ták, így alakult ki az impozáns, 180 négyzetmé-
teres alapterület. eredeti rendszeréhez képest 
a bejárat felől is megnyitották a teret, így a jel-
legzetes, szűk előszoba és folyosók helyett itt 

nagyvonalú fogadótér és ügyesen elrejtett gard-
rób található. fontos volt a hálószoba bejára-
tának áthelyezése is – az amerikai szokások 
szerint elképzelhetetlen az egyenesen a nap-
paliból nyíló privát tér. 

szintén a megrendelő elvárása volt a teljes 
padlófűtés, ezt a régi bérházban csak a födém 
kikönnyítésével és extra-vékony járólapokkal 
lehetett megoldani azért, hogy ne legyen túl-
zott a súly. és az ugyancsak amerikai szoká-
sokhoz igazodó süllyesztett világítás mellett 
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A polgári lakások jellegzetesen szűk előszobájából nagyvonalú fogadótér lett

Valódi ékszerként hatnak a puritán fürdőben a tükrök és a csillár

Letisztult alapok és árnyalatok fogják egységbe a stíluskavalkádot

Az amerikai léptékű konyhában szinte minden egyedi, óriás méretű, kivéve az antik, eredetileg 
disznóvágásra készült asztalt

adták magukat a beépített bútorok – könyves-
polc, kamraszekrény és a szinte láthatatlan gard-
róbok. észrevétlen, de annál kényelmesebb  
a lakás „agya” is – az intelligens rendszernek 
köszönhetően mobiltelefonról irányítható a gépé-
szet –, így akár a repülőtérről elindítható a fűtés, 
hogy mire hazaérnek a háziak, épp kellemes 
legyen a hőmérséklet. 

A hatalmas belmagasság és a városi lépték-
ben óriási méretek miatt a bútorok többsége egye-
dileg gyártott, modern vonalú darab, a konyha ese- 
tében, a megfelelő arányok okán, nem csak a bú- 
tor és a fogantyúk, de még a páraelszívó kivéte-
lesen széles palástja is kifejezetten ide készült. 

Újvilági tulajdonosa számára ugyanakkor külö-
nösen vonzó volt minden régi részlet, így ragasz-
kodott például a ház „korjelzőjéhez”, a tégláig visz-
szakapart, kissé ipari hangulatú falfelületekhez, 
ezeket az eredeti, menthetetlen állapotok miatt 
végül bontott téglával „javították fel”. maradt 
viszont valamennyi az eredeti stukkókból, de 
bekerültek a világ minden tájáról származó, 
kisebb-nagyobb antik bútorok: a párizsi tükrös 
ajtótól az eredetileg disznóvágáskor használt 
méretes (most étkező) asztalon át a kristálycsil-
lárig. A fentiek mellett még itt-ott feltűnik némi 
rusztikus, ipari továbbá csipetnyi keleti stílus is. 
mindezt letisztult alapokon, nyugodt, szürke 
árnyalatokkal és pontosan tervezett arányokkal 
olvasztották jól átgondolt egységbe a tervezők.




