Csipetnyi kraft,
kevéske kristály
Nem könnyû úgy tervezni, hogy a végeredmény bárkinek és mindenkinek tetsszen. A pesti lakás esetében
mégis ez volt az elvárás, hiszen alapvetõen turistáknak készült. Kellett tehát egy kis pesti hangulat, pár
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emlékezetes ötlet és egy kevéske hotel stílus.

E stílusmixbe a pajtaajtó hozza be az ipari ízt
Hófehér alap frissíti a klasszikus pesti stílt
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Alapvetõen kiadásra szánták tulajdonosai
a kis lakást, ráadásul (köszönet Airbnb)
fõként átutazókra, rövidtávú látogatókra számítanak. Tehát, mire van szüksége
annak, aki csak pár napig, esetleg hétig
van Budapesten, akirõl nem tudjuk, hogy
egyedül érkezett, vagy a párjával, netán
néhány barátjával, és éppúgy lehet fiatal férfi, mint középkorú nõ? Praktikus és

élményt adó környezetre; kinyitható kanapéval, jó, de nem túl sok tárolóhellyel, aprócska, de felszerelt konyhával és afféle
modern pesti stílussal. És bár kicsi az alapterület, felejtsük el a galériát, gondolva az
aktív nyugdíjas utazókra.
Így az eredetileg egyszobás lakás elõterébõl konyha, fõzõfülkéjébõl fürdõ lett,
az egykori fürdõbe pedig a háló került.

A régi pesti bérházak cementburkolatára hajaz
a random mintás greslap
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Az elõtérbõl apró, de jól felszerelt, konyha épp megfelel a bérlõk igényeinek

A stíluselemek tökéletes arányát szinte patikamérlegen mérték. Kovácsoltvas varrógéplábból készült asztal, kristálycsillár és Thonet székek a pesti stíl jegyében. Épp csak annyi,
amennyi felidézi a nagypolgári lakások finom
porillatát. Fehérre festett eredeti parketta és
mostanában több helyen feltûnõ, de még mindig nagyon bájos, félig színezett széklábak
a frissességért, mindehhez hófehér falak dukálnak a modernség-korszerûség kedvéért.

Az egyik oldal szeletelt téglából rakott
dekorja már át vezet a következõ, ipari
jellegû világba. Ezek az elemek, eredetükhöz illõen valódi funkcionális pluszt is
adnak a létrehozott stílusösszkép mellett.
Az ablaktalan hálót fémsíneken csúszó,
pajtát idézõ tolóajtó köti a nappalihoz,
így szükség esetén biztosított az intimitás,
egyébként viszont akadálytalanul jut be
a fény. Az alkóv-jelleget erõsíti a konyha

felõl áttört, fémrácsos szerkezetû ablak is
– funkció és ipari stílus egyben.
Még egy csipetnyi pesti íz: a bérházak
függõfolyósóinak cementburkolatára hajazó,
„gyárilag” random mintás konyhai burkolat.
A patikamérlegen mért egyensúly kedvéért
a modern fehér szekrényekre vintage hangulatú fogantyú, a párkányra szódásüveg
került. Ja, és kell még egy csipetnyi csillogás – lámpák, és néhány párna. Et voilà!
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