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Legyen fény! 

Ennek tükrében terveztem meg ezt a nem minden napi, Skandináv 
lakberendezésre alapozott házbelsőt.  

Házaspár ez év tavaszán keresett meg azzal, hogy most épülő házuk 
belsőépítészeti tervezését vállaljam el.  

Örömmel tettem, hiszen egy lakberendezőnek minden stílusban tudni 
kell tervezni, a skandináv lakberendezésben pedig rengeteg izgalmas és 
meglepő megoldás létezik színekben, designban és anyaghasználatban.  

Megrendelőim fiatal házaspár két gyermekkel, a ház Budapest XII. 
kerületében Művész úton található, amelyet teljes zöld övezet vesz 

körbe, csend és a nyugalom szigete.  

A ház három szinten épül, első körben a földszinti rész nappali, konyha, 
étkező és az előszobai –közlekedő részt kellett megterveznem.  

Skandináv stílus minden, csak nem unalmas, nem egyhangú. Jól 
átgondolt koncepcióval, egyedi és karakteres otthont varázsolhatunk. 

Nordic stíluson belül is több irányzatról beszélünk 

( country, rusztikus, MCM/retro, kortárs design , shabby chic, 
industrial…stb) . 

Megrendelőimnek kifinomult és határozott elképzeléseik voltak a 
házbelső stílusát és színvilágát illetően, amely nagyban segítette a 

munkám. 

Nem akartak kimondottam csak Skandináv jegyekkel kialakított otthont, 
modern kortárs design formában kellett megterveznem az egész házat.  

Falakra mindenhova textil mintás tapéta  került, világos tölgyfa szín adja 
a Skandináv natúr színvilágát , világosszürke és a kék karakteres színe 

egészíti ki az egész enteriőrt.  

Légiesség, könnyedség, stílus, design, használhatóság , ez mind 
megtalálható a koncepciómban.  

A ház okos otthon rendszerre épül, ezért a Berker kapcsolóit kiválónak 
tartottam ebbe a munkámba betenni, hiszen az életet szebbé, 

könnyebbé és kényelmesebbé teszi.  

 

 



A ház szín- és anyaghasználatot illetően harmóniát sugároz, ezért a 
finom részletek kidolgozása is fontos feladat volt. Erre pedig kiválóan 

alkalmas volt Berker kapcsoló R.3 családja, amely összhangban van a 
ház hangulatával, Berker R.3 kapcsoló hófehér üveg keretben, hófehér 

műanyag billentyűzettel. 

Megfogott ennek a kapcsoló családnak a nemes egyszerűsége, nem 
hivalkodó még is magával ragadó.  

Négyszögletes és kerek forma találkozása egy nagyszerű termékbe 
rejtve.  

Ügyfeleim nagyon elégedettek a tervekkel, így megbíztak a ház emeleti 
rész tervezésével is.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 


