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Kevés igazán jól lehatárolható profilú utcája van BudapestneK, a falK MiKsa ezeK Közül  az egyiK legpatinásaBB. 

szendrõ péter és a 81font a Belvárost színesítõ Megannyi siKeres szóraKozóhely után Most itt egy laKást újítottaK 

Meg. a doBoz, trafiq, platz, Méter, Kolor vagy Kraft helyeKet isMerve sejtettüK, hogy jó KezeKBen lesz ez is.  

a váraKozásnaK Megfelelõ Kvalitású, a hely szelleMéBen fogant, Biztos ízléssel és nagyvonalúan Kezelt tereKBe a tõlüK 

elvárható progresszivitást is BelevittéK.

A Falk Miksa utca különleges hangulatát  
az antikvitás boltok, galériák miliõje és a Duna-
part közelsége adja, melynek friss szellõje átjár-
ja a lombos fák szegélyezte környezõ utcákat.                                                                                                                                       
Az utca egyik legszebb, 1900-as évek eleji  
lakóházának elsõ emeletén található 250 

négyzetméteres nagypolgári lakásban, a ter-
vezési feladat egy akár rövid távon bérelhetõ 
vendéglakás kialakítása volt, amely képes 8 
fõt kényelmesen vendégül látni. A lakás adott-
ságai és kialakítása a korabeli 19. száza-
di viszonyokat idézik, a nagy alapterülethez 

hatalmas belmagasság és páratlan szépségû, 
mûemléki igényességgel rekonstruált és felújí-
tott nyílászárók, gipszstukkó-mennyezet tár-
sul. A lakás közösségi terei (konyha, nappali, 
étkezõ, könyvtárszoba, és az 50 négyzetméte-
res balkon) mellett 4 hálószobát alakítottak ki, 
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saját fürdõszobákkal. A lakás origója a kony-
ha, amelynek keretét a padlón az eredetivel 
megegyezõ, százéves tölgyfagerendákból, 
egyedileg újragyártott, francia halszálkamin-
tás parketta, fentrõl a hófehér, kazettás meny-
nyezet adja. A tér ritmusát a konyha, bárpult, 
kandalló párhuzamosai biztosítják. A rövideb-
bik oldalra került – minden igényt kielégítõen 
felszerelt konyha falának borítását adó –, 
mennyezetig felrakott antik cementlapokra, 
a kõbõl faragott kandalló ad választ a szem-
közti oldalon. A cementlapok sötét tónusát  
a konyha és a bárpult vörösreze, illetve a ha- 
talmas, egyedi Bohémia-kristálycsillárok ragyo-
gása oldja. A rézborítású hûtõket rejtõ pultszi-
getet Breuer Marcell által tervezett, korabeli 
csõvázas székek veszik körül. Ebbõl a köz- 
ponti térbõl nyílnak a különféle funkciókat el-
látó további helyiségek is. A kandalló jobb 
oldalán a könyvtárszobába léphetünk, bal 
oldalán az étkezõbe, de a két tér igény sze-
rint, a fal teljes szélességében egybenyitható 
– akár az óriási harmonikaajtó használatával 
szeparálható –, ily módon a lakás teljes utcai 
frontja egyetlen térsorrá fûzhetõ, amelynek 
hosszanti tengelyét csillársor hangsúlyozza.                                                                                                                                    
Az étkezõ robusztus, körtefából készült, több 
száz éves mûhelyasztalát Thonet faszékek 
veszik körül, mögötte a lounge-jellegû, szi-
gorú értelemben vett nappali részt találjuk,  
az emögötti szalonjellegét, az átlósan a sarok-
ba állított feketelakk-versenyzongora kölcsön-
zi. A nemes anyagok használatát a barna 
különbözõ, és egyéb pasztellárnyalatok egé-
szítik ki. E lakás rangját kétség kívül növeli  
a falakon látható megannyi modern és kortárs 
képzõmûvészeti alkotás, a látványt, így az ele- Antik köntösbe bújtatott csúcstechnológiájú konyha

Funkció szerint elkülöníthetõ, de akár egybe is nyitható közösségi terek
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gáns hangulatot a hatalmas ablakokon beára-
dó fény csak tovább fokozza. 

A négy hálószobában is következetesen 
vitték végig – eltérõ funkciók által megköve-
telt kiegészítõk alkalmazásával – a közösségi 
terek szín- és anyaghasználatát. Fürdõszoba  
a hálók mindegyikéhez tartozik, igaz különbözõ 
felszereltséggel. A legnagyobbikban a mére-
tes ágy mögötti betonburkolatú dobogóba 
kádat is süllyesztettek, oldalt pedig nyersbeton-
felületû, teljes szélességében üvegfalú, zuhany-
zós minimál-fürdõszoba határol, melynek letisz-

tultságát csupán a türkizszínû, 20. század eleji 
Zsolnay kerámia tükörkeret töri meg. A kisebb 
alapterületû fürdõk kialakítását is a közösségi 
terek léptéke, ízlése és anyaghasználata ha- 
tározza meg. 

E pesti békeidõket idézõ, egyszerre koz-
mopolita, elegáns és nagyvilági lakás bizto-
san különlegessé és kellemessé teszi, sõt nõveli  
is  az itt tartózkodás élményét, bárki számá-
ra. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
az online-foglalások már most hetekre elõre 
beteltek.

Luxus hálószoba, finom részletekkel

Visszafogott, minimál-design a fürdõszobában

Klasszikus berendezési tárgyak és nemes anyagok a legkisebb hálószobában is  


