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 A FALAKRA, TAGOZATOKRA IS NEMES 
ANYAGOK KERÜLTEK

« A dupla légterű étkező, a kép 
háttérben a bejárat és az előtér. 
A teret a Wallpaper* Design Award 
2018 győztes, Barlas Baylar 
tervezte, tengeri élőlényre emlékez-
tető formájú, nikkel abroncsból és 
láncokból felépülő Wave csillár 
koronázza meg.

Egyes berendezési darabok 
különösen vonzzák a tekintetet, 
a nappaliban ilyen az Antonio 
Citterio tervezte Mart (B&B Italia) 
tejeskávészínű, bőrrel, hőformázott 
technológiával bevont fotelpár. De 
említhetjük még a lakkozott rétegelt 
lemez Cernobbio lerakó-asztalt 
(Gordon Guillaumier design/
Minotti). 

Látszóbeton, betonhatású burkolólapok, nagy 
üvegfelületek határozzák meg ennek a ház-
nak a minimalista karakterét. Három-négy éven 
át tartó kivitelezése alatt jelentősebb áttervezé-
seket is kértek a tulajdonosok, elsősorban mert 
bővült a család: ikerpárjuk született, így aztán 
a tervezettnél több gyerekszobára lett szükség.  
Ebben a feszes építészeti keretben az enteriő-
rök sokrétűbb, organikusabb formákkal „meg-
festett” képeket mutatnak. Középfolyosós rend-
szerre szervezettek a ház belső terei, ugyanakkor 
ez a szisztéma a földszinten nem igazán hangsú-
lyos, látványos, mivel a déli oldalon, ahol a nap-
palit és az étkezőt helyezték el, feltárul a tér: az 
étkező a liftes lépcsőház irányába, a nappali 
a konyhára nyitott. Ráadásul az étkező mennye-
zete az emelet felé átriumszerűen is megnyílik. 

Ezek a téri szegmentálások finom enteriőr-rész-
letek megkomponálásának a lehetőségét adták 
a belsőépítészek kezébe, de Sütő Katának és Sütő 
Lászlónak arra is ügyelniük kellett, hogy éppen 
a változatosság (nyilván a sok funkció a földszin-
ten, a népes család sokféle igénye) okán keres-
sék azokat a megoldásokat is, amik összefogják 
a teljes belsőépítészetet. Ezt elsősorban minősé-
gi anyagokkal, anyagpárosításokkal érték el.  
Kapcsolatot teremtenek a burkolatok: a padlót 
egységesen natúrszínű, hézagmentes mészkőlapok 
borítják, ez alól kivételek a wellness, az emeleti 
gyerekhálók és a közlekedők, ezek faburkolatosak. 
A falakra, tagozatokra hasonlóan nemes anya-
gok kerültek: a tagozatokon bútorlapra ragasz-
tott bőrborítás látható, tapintható, a beépített 
bútorok korpusza, helyenként a bútorajtók, egyes 
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szakaszokon a falborítás szintén faburkolatosak. 
Hogy a kő, bőr, fa textúrája szépen érvényesüljön, 
a burkolat nélküli felületeket fehér színben tartot-
ták meg. Ez a formálás a ház teljes egészén végigkö-
vethető, még a pinceszinten is, ami lakható, egy jól 
felszerelt, kb. 25 m2-es apartmant rejt, külön bejá-
rattal, ablakkal. De az alapból marginális pinceté-
ri rész, a garázs is lényegében ugyanazokkal a nívós 
anyagokkal lett „felöltöztetve”, mint a ház lakóterei.  
Hálókat és több fürdőt is az emeleten alakítottak 
ki. A korábbi szinteken használt főbb matériák, bur-
kolattípusok a „kevesebb több” szemléletű bútoro-
zás itt is megfigyelhető. Ám a gyerekek helyiségei 
felé már a folyosófal ceruzafirkálásra emlékeztető, 

Az egyik gyerekszoba az emeleten, 
szellemes ötlet, hogy a tapéta nem 
a falakra, hanem a mennyezetre 
került. A lenti kép a folyosóról nyíló 
fürdő a gyerekeknek.

Az emeleti szobákat összekötő 
folyosó, utunkat elefántok kísérik: 
Aqua elephas (Wall&decó) 
Tapéta, tervező: Tal Waldman 
(Talva Design).

KORTALAN, 
ESSZENCIÁLIS 
BERENDEZÉSI 
TÁRGYAK 
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Volumen: kb. 400 m 2
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A GARÁZS IS A NÍVÓS ANYAGOKKAL 
LETT „FELÖLTÖZTETVE”, ÉPP, MINT 
A HÁZ LAKÓTEREI  

nagymintás (egymásba kapaszkodó elefántok) tapé-
tája jelzi: ez bizony a legkisebbek birodalma, élén-
kebb színekkel, teljesen egyéni bútorozással, és 
remek ötletekkel: például a tapéta a gyerekszobák-
ban nem a falra, hanem a mennyezetre került. 
Sütő Kata és Sütő László tervezéseinél jellemző, 
hogy a bútoroknak és design lámpáknak a funkci-
ón kívül erős dekoratív szerepük is van: minőségi 

darabok, praktikusak és kényelmesek, mind-
eközben határozott önértékkel is bírnak, vonzzák 
a tekintetet. Tartós, a belsőépítészettel a méretben, 
színben harmonizáló bútorokat, lámpákat válo-
gattak össze ennél a projektnél is, ráadásul ezek 
nem valamiféle itt-és-most trendet, divatot követ-
nek, hanem kortalanok, esszenciális darabok, 
amik évtizedek múlva is aktuálisak maradnak.  


