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KÜLÖNLEGES, ÚJ, IRÁNYT MUTATÓ ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

SZÜLETHETNEK, HA EGY LEENDÔ HÁZ TULAJDONOSAI EGYBEN TER-

VEZÔK IS. AZ ÉPÍTÉSZETBEN ÉS AZ ENTERIÔRTERVEZÉSBEN

EGYARÁNT GYAKORLOTT HÁZASPÁR FORMABONTÓ CSALÁDI HÁZÁT

SOKAN MEGBÁMULJÁK. A SZIGORÚ, KOMOR SZÍNÛ KÜLSÔ VISZONT

VALÓDI ÉKSZERDOBOZT REJT.

Szöveg: Kosztolányi Tímea � Fotó: Székely Péter

Építész, belsôépítész: Hujber-Nagy Aletta
Építész munkatársak: Erdei László, Karé Krisztián 

EGY FORMABONTÓ HÁZ

A ház tulajdonosai mindketten belsôépí-
tészettel foglalkoznak, saját családi házuk
megtervezése mégsem volt egyszerû. 

A férj inkább a mûszaki, funkcionális ol-
dal felôl közelített a feladathoz, a feleség
számára pedig a design volt elsôrendû.

A közös nevezôt az épület különleges
formai jegyeiben találták meg, mégpedig a
holland funkcionális stílust szerették volna
megvalósítani makettszerûen, több szin-
ten megbontott tömegekkel. 

Sajnos a helyi építési szabályzat nem
kedvezett tervezôi szárnyalásuknak, az
épület tömegével és formájával kapcsolat-
ban is kisebb kompromisszumokra kény-
szerültek. 

Az eredetileg elgondolt lapostetô helyett
nyereg- és félnyeregtetôket kombináltak
pergolákkal és elôtetôvel. A telek formája
és az elôkert méretei miatt egy hosszan el-
nyúló épület keletkezett egy- és kétszintes
épületrészekkel variálva.

A tervezés során fô szempont volt az
energiatudatosság, ezért eleve olyan telket
kerestek, ami benapozás szempontjából
ideális. A házat a kert felé esô oldalán vé-
gigjárja a nap, ezért itt hatalmas üvegfelü-
leteket terveztek.

Derûs téli napokon 2–3 fokot is melegít a
nap ereje, de ôsszel is néhány héttel ké-
sôbb kell csak elkezdeniük a fûtést. A nyári
felmelegedés ellen pedig külsô árnyéko-
lók, zsaluziák, pergolák védenek. 
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EMELET

1. szoba
2. fürdõszoba
3. társalgó
4. közlekedõ
5. üveghíd
6. légtér
7. háztartási 

helyiség
8. padlástér

FÖLDSZINT

1. nappali
2. étkezõ
3. konyha
4. szoba
5. fürdõszoba
6. gardrób
7. elôtér
8. mosdó, WC

A nappaliban a családi együttlét pihenôtereit a különbözô belmagasság és a középvonalon húzódó látványos üveghíd hangsúlyozza. 
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A házban légkondicionálás nincs, a felü-
lethûtést is a legmelegebb napokban leg-
feljebb pár napig kell bekapcsolniuk. 

Mindehhez persze hozzájárul, hogy a
falszerkezet összesen 49 cm vastag. A 38
cm-es üreges téglára 8 cm szálas hôszige-
telés, majd 2 cm átszellôztetett légréssel 
1 cm vastag szerelt homlokzati lap került.

A fûtési (és hûtési) rendszert minden 
helyiségben külön termosztáttal lehet sza-
bályozni. A szükséges hôenergiát talaj-
szondás hôszivattyú biztosítja. A használa-
ti meleg víz elôállításába a napkollektor is
besegít.

Különleges a ház homlokzatburkolatá-
nak anyaga, amely nagytáblás, szerelt
szálcement lapokból áll. Praktikus, kar-
bantartás nélkül is rendkívül idôtálló.

A szürke lapokon nem látszik meg a por
és kiválóan illeszkednek a tetô anyagául
választott fémlemezhez. A domináns sötét
színeket sárga betétekkel élénkítették.
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A homlokzat kiosztását a férj tervezte. 
A felületekbe egy kis játékosságot csem-
pészett, ugyanakkor a geometrikus szer-
kesztést megtartotta. 

A letisztult megjelenés érdekében min-
dent a burkolat mögé rejtettek és termé-
szetesen a nyílászárók színét is a burkolat-
tal azonos tónusra festették. 

A házaspár által tervezett és épített kert
a támfalakkal, szinteltolásokkal teljes har-
móniában van a házzal. 

A funkcionális tervezésnél figyelembe
vették, hogy a helyiségek késôbb külön-
bözô családmodellekre és eltérô életstílu-
sokra is átalakíthatók legyenek.

A földszinten kaptak helyet a közösségi
terek, a szülôi lakrész és egy olyan szoba,
amelyet jelenleg a kislányuk használ, hogy
egy szinten legyen a szüleivel, de ezt ere-
detileg dolgozónak szánták. A késôbbiek-
ben ô is az emeleti gyerekbirodalomban
fog lakni testvérével.

Az egész család számára kényelmes, felhajtható támlájú kanapé és a fekvô fotelek pasztell színvilága uralja a nappalit. 

Az üveghíd különleges
látványelem a gyerek-
birodalom szintjén, akár
egy prizma, rendszeresen
szivárvánnyal borítja be 
az alatta elnyúló tágas,
fényárban úszó nappalit.

A lépcsôház étkezô felé nyitott légtere által még tágasabbnak tûnik a helyiség, és felújított ülôbútorai harmonizálnak a kapcsolódó terekkel. 
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A hálószoba-berendezés letisztult formavilága a falakon elhelyezett személyes emlékeket idézô fényképekkel egészül ki.

Különleges emlékhelyet
kaptak az esküvôi ruhák 
a hálószoba üveggel védett
falfülkéiben és személyes
indíttatású a verses 
festmény, amelyet a ház ura
készített asszonyának.

A kertkapcsolatos szülôi fürdôszoba funkcionális elrendezése és a burkolatok színének nyugtató hatása jelentôsen elôsegíti a pihentetô ellazulást.

A házba lépve szinte megdöbbentô az
ellentét a szigorú küllem és a tágas, vilá-
gos beltér között. A döntés abszolút tuda-
tos volt, a család ugyanis „fényfüggô”,
ezért belül mindenütt törtfehér falakban
gondolkodtak.

A belsô tervezés az épületéhez képest
szinte pillanatok alatt zajlott, hiszen a fele-
ség a sok egyéb munkája mellett nagyjá-
ból két nap alatt rajzolta meg a vágyaik és
igényeik szerinti megoldásokat, amelyek
akkor már évek óta érlelôdtek bennük. 

A berendezések anyagának, formájá-
nak, valamint a textilek és kiegészítôk szí-
nének kiválasztása is hasonlóan gyorsan
történt. 

A törtfehér mellé egy váza türkizkékje
lett a meghatározó szín a közösségi terek-
ben. Egy másik adottság a nappaliban a
drapp alapon füstszínû, metál mintás tapé-
ta volt, amelyhez még az üvegzöld számos
árnyalata és a matt ezüst társult.
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A kislány szobáját a vidám színek jellemzik és a korához illô bútorok varázsolják kellemessé.Kalózhajót imitál a kisfiú szobájának berendezése, ahol elegendô a hely a játékhoz, tanuláshoz, pihenéshez.

A házban a formák a férj kedvéért lettek
szögletesek, amit a feleség gömbölyû vilá-
gítótestekkel, karikamintás tapétával és fé-
nyes, bolyhos, szôrös felületekkel oldott.

Miután az alapok megvoltak, ehhez ke-
resték a tárgyakat. Így találtak rá az elszí-
vóra, amelynek mintái a tapétára rímelnek,
akárcsak a székkárpitok egy része, a má-
sik pedig a türkiz, a drapp és a füstszín
metál kombinációja, így harmonizál a ta-
péta, a szônyeg és a bútorok színével.

A szülôi privát szférába egy ennél nyu-
godtabb, semleges színt kerestek.

A galambkék frontokat és kiegészítô-
bútorokat egy kiárusításon találták, s azon-
nal beleszerettek.

A közösségi terek és a szülôi háló búto-
rai saját tervezésû egyedi darabok, vala-
mint a régi lakásukból hozott átfestett, át-
húzott vagy áthúzatott kedvencek, mint
például a szülôi fürdô art deco fotele, ame-
lyet modern felfogásban élesztettek újjá.

Építész, belsôépítész:
HUJBER-NAGY ALETTA
hna design studio
2045 Törökbálint, Corvin János utca 9.
Tel.: (20) 937-0873
Internet: www.hna-design.hu
E-mail: hna-design@t-online.hu

Építész munkatársak:

ERDEI LÁSZLÓ 
8000 Székesfehérvár, Olaj utca 3/B
Tel.: (70) 559-6225
E-mail: erdei.laszlo8@chello.hu

KARÉ KRISZTIÁN
Arhi Ték Kft.
8000 Székesfehérvár
Munkácsy Mihány utca 6/A
Tel.: (20) 912-9979
Internet: www.arhi-tek.hu
E-mail: arhitek.kft@chello.hu

Fémlemezfedés:
RHEINZINK HUNGARIA KFT.
1151 Budapest, XV., Bogáncs u. 1-3.
Tel.: 305-0022, fax: 305-0023
Internet: www.rheinzink.hu

Cembrit szálcement
homlokzatburkolat:
CEMBRIT KFT.
2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
Tel.: (30) 326-6336
Internet: www.cembrit.hu

Kerti bútor:
EURÓPA DESIGN ZRT.
1022 Budapest, II., Bimbó út 37.
Tel.: 274-0001, 394-6232
Internet: www.europadesign.hu

Alumíniumreluxa:
JÓZSA ÉS TÁRSA 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA KFT.
1115 Budapest, XI., Ildikó u. 8.
Tel.: 319-1401, (80) 204-714
Internet: www.jozsa.hu

Úszómedence:
POSEIDON KFT.
1126 Budapest, XII., Márvány u. 50.
Tel.: 212-7571, (70) 945-5936
Internet: www.poseidon.hu

Külsô nyílászáró, zsaluzia:
ACTUAL KFT.
1214 Budapest, XXI.
II. Rákóczi F. út 289-295.
Tel.: 278-2023, fax: 278-2025
Internet: www.actual-ablak.hu

Üveghíd, üvegkorlátok, 
festett üvegajtó, tükör, ruhavitrin:
DUAL GLASS KFT.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
Tel.: (70) 398-4845
Internet: www.dualglass.hu

Szônyeg:
TH DESIGN
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A (Max City)
Tel: (23) 500-773, (70) 333-4787
Internet: www.terek.hu
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Sok különleges, egyedi megoldást talá-
lunk az épületben szerkezeti és belsôépí-
tészeti vonalon. A ház legérdekesebb ré-
sze az osztott légterû nappalin végigvonu-
ló üveghíd. Ez látványosságán túl prakti-
kus is, ugyanis a fölülrôl beáramló fényt át-
engedi a nappaliba. 

A ház szinte minden helyiségébe jutott
egy-egy személyes, kézzel készült darab.
A legromantikusabbak az üveg mögé zárt
esküvôi ruhák a hálószobában, amely ta-
lán meglepô, de a férj ötlete volt. 

A személyes elemekkel tûzdelt, törtfe-
hér-türkiz minimál belsô, a sötét, modern
külsô és az épített kert a gondos tervezés,
a minôségi alapanyagok és a precíz kivite-
lezés révén váltak szerves egységgé. 

A formabontó épület új szín a hazai csa-
ládi házak építészetében. A megvalósult
példa nyomán talán mások is kedvet kap-
nak hasonlóan modern homlokzatú épület
megvalósítására. 


