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Árnyékolás, egyszerűen

Már néhány textíliával is különlegeset alkothatunk

Kandalló a kertben

Varázsoljunk romantikus, meghitt hangulatot
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Retro, narancsban • Kis hajóskapitányoknak
A rugalmas és áramló konyha • Azúrkék, olajzölddel
Piros radiátor a fehér ablak alatt • Üdítően friss

Modern Ház a tó fölött
Itt a tenger, hol a tenger... • Látványos gerendázat • Mobil bútorok • Angol stílusban
Otthon, napfényre hangolva • Extravagáns konyha • És akkor ti hol nyaraltok?...
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Élet tér

Ház a tó fölött
Varázslatos környezetben, egy tó közvetlen közelében, csendes
magányban található ez a közel 200 négyzetméteres, újépítésű
ház, szerves részeként egy régi tanya épületegyüttesének.
A lenyűgöző környezet inspirálta a tulaj-

Az egykori tanya épületegyüttesébe jól illeszkedik

donosokat, hogy saját lakóházat építsenek

az új ház tömege

fel a visszakapott birtokon

A tó felőli oldalon a hatalmas ablakok nemcsak a

Hagyomány és modernitás egyszerre van jelen

panorámát, de a napfényt is beengedik a házba

Fotók: Jan Tesar
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elyén korábban istállóépület állt, melynek falai vályogból épültek. Állaga oly mértékben leromlott, hogy a tulajdonosok,
miután a reprivatizáció során visszakapták a tanyát, az épület lebontása
mellett döntöttek. A meredek domboldal és a lenyűgöző kilátás miatt a
helyszín alkalmasnak tűnt arra, hogy
saját házukat ide építsék. A tervezési
megbízást meggyőző első vázlataik
alapján a Stempel & Tesar építésziroda nyerte el. A házaspár felkérése
olyan épületre vonatkozott, melyben
a földszinten valósulna meg a közösségi és a privát élet egyaránt. Tekin-

tettel arra, hogy gyermekeik már felnőttek, sőt unokáik is vannak, a nagycsalád alkalmankénti látogatására a
tetőtérben vendégszobák kialakítását
kérték. Mindezek értelmében a fő
szempont az volt, hogy a földszinten
tágas nappali-étkező-konyha tér jöjjön létre, mellette pedig a saját hálószoba, a hozzá kapcsolódó fürdőszobával, szintén itt kapjon helyet. Másik
fontos elvárás, hogy a ház gazdaságos
fenntartású és könnyen tisztán tartható legyen. A tervezés során derült
ki, hogy csak az egykori istálló helyére, és csak az istálló tömegét, kontúrjait megtartva építhetnek lakóházat

a tanyán. Hatóság és megrendelő,
szerencsére, most ugyanarra gondolt.
Az új ház tömege tehát megegyezik
az eredeti épületével, külső megjelenése igazodik az istálló formavilágához. Az épület határolófalai hőszigetelt blokktéglából készültek. A hagyományos téglalap alaprajz, nyeregtetős
fedés, sima homlokzatok, megegyeznek az egykori épületével. A felhasznált anyagok alkalmazkodnak a falu-si hangulathoz. A többletterületet
csupán a hatalmas, fakonzolokon álló
terasz jelenti, mely a tó felőli oldalon
a nappalihoz közvetlenül csatlakozik,
és félig körbeöleli a házat.

»
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»

A ház mellett fedett parkoló található, onnan belépve jutunk az előszobába, melyből egy járható gardrób
nyílik, amihez egy vendégmosdó kapcsolódik. A folyosóról indul az emeletre vezető lépcső. A folyosó túloldalán érhető el a spájz. Ez praktikusan
átjárható, közvetlen kapcsolatban áll
a konyhával. A második fürdőszoba
az emeleten található, kiszolgálandó
a négy vendégszobát.
A házenteriőr tervezői maguk az
építészek voltak. A különleges dizájnra jellemző, hogy a térhatárolást a fa
tartóoszlopok közeinek bútorokkal való beépítésével oldották meg, ami helyés költségtakarékos, egyszersmind esztétikus megoldásnak bizonyult.

»
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Az új ház tömegformálása tiszteletben tartja a hagyományokat, azonos az eredeti istálló tömegével

A terasz félig körbeöleli a házat

A terasz lenyűgöző látványa a tó felől: meredek lejtő fölé nyúlik ki

A házat romantikus, fás környezet veszi körül
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A nappali-étkező-konyha tere egységesen kerámiaburkolatot kapott, lehetővé téve a könnyű tisztán

A nappali látványa az étkező felől. A hatalmas ablak szabad teret ad a természetes fénynek

tarthatóságot, mely fontos szempont, ha figyelembe vesszük a természet közvetlen jelenlétét

A földszinti teret a faoszlopok között beépített szekrények osztják meg. A kandalló is ezzel

Hatalmas, eltolható üvegfal köti össze a nappalit a terasszal

a megoldással került be a nappali és a hálószoba közé. Kivéve a fürdőszobát és a kandalló
környezetét, ahol téglafalra volt szükség
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»

A belső terekben meleg tónusú
színeket használtak, ezek megjelennek a természetes anyagokon, a faoszlopok, gerendák, falburkolatok, valamint a tégla- és kerámiafelületeken.
A konyhabútor és a tévészekrény ezzel szemben kontrasztos, fényes felületű bútorlapokból készült.
A nappali és a hálószoba közös falába került a kandalló tűztere. Mivel
a tulajdonosok könnyen hozzáférnek
a tüzelőfához, célszerű volt olyan fűtésmódot választani, ami a hideg hónapokban nemcsak praktikus, de esztétikus élménnyel is szolgál a gázfűtés
mellett. Az élő tűz látványa kellemes
hangulatot teremt, emellett jelentősen csökkenti a fűtési költségeket is.
A fényes fehér konyhabútor kontrasztos hatást kelt, kiemelkedik a meleg fa és bordó felületek közül
Hagyományos falak helyett a
terek elválasztására a gerendák és oszlopok közé épített
szekrények szolgálnak

A fedett garázsból üvegajtó nyílik az előszobába, ahol beépített
gardróbszekrény várja az érkezőt. A rövid folyosóról indul az
emeletre vezető lépcső

Földszint

Nemcsak praktikus, de egyedi hangulatot is kölcsönöz a konyha és a terasz közvetlen kapcsolata
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