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A tulajdonosok a TimeLessDesign tervező-
párosát bízták meg új otthonuk kialakításával. 
Már a legelső egyeztetéskor kiderült a lakberen-
dezők számára, hogy könnyű dolgunk lesz 
ezúttal, mivel a megbízók ízlésvilága csapatuk 
koncepciójával szinte teljesen megegyezett. fehér!

minden 
Legyen
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A fiatal pár ebben a lakásban képzelte el élete új fejezetét. Egy olyan 
otthont szerettek volna, ami a nyugalom szigete, családi és baráti 
összejöveteleknek is van elég hely, s nem csak egy párnak, de késôbb 
egy teljes családnak is ideális. Egy izgalmas, sokrétû közös munka 
eredményeképp született meg ez a modern, mégis otthonos, nagy-
vonalú, és a megbízóink személyiségével harmonizáló enteriôr.
A 70 m2-es lakás helyiségei adottak voltak, ám funkciójukban nem kü-
lönültek el rendesen egymástól. A cél a jobb kihasználtság volt, úgy, 

hogy a terek mégis összhangban álljanak egymással. Ezt nem falak 
építésével szerettük volna megoldani, hanem a színek és a bútorok 
megfelelô alkalmazásával. 

Az egész lakásban a letisztult színek dominálnak, a bútorok jellemzôen 
magas fényûek, ezeket dobták fel néhány hangsúlyosabb színnel: a 
nappaliban a türkizzel, a hálóban pedig a lilával. Az egésznek pedig 
szép kontrasztot ad a sötétbarna parketta.
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Az elôszobában azonnal szemet szúrhatnak az étkezô különleges-
ségei, a 3D falpanel illetve a falon a pillangós design falióra. Ezek 
az elemek teszik egyedivé és szerethetôvé az enteriôrt. A nappali-
konyha-étkezô hármasa lehetôvé teszi nagyobb baráti társaságok 
fogadását, anélkül, hogy a háziasszony kiszorulna a konyhába. 
A nappali falára került tapéta szép hátteret nyújt az elôtte álló 
elegáns kanapénak, mely hívogató, hiszen maximálisan a vendégek 
kényelmét szolgálja. A konyha nem túl nagy, de világos, letisztult 
színeivel tágas hatást kelt, az ember úgy érzi, mintha csak a kertben 
fôzne. Itt is a fehér dominál. A konyha éke pedig a fehér hûtô.

A hálóban megjelenô lila szín lágyságot visz ebbe a modern térbe, a 
belógó hagymalámpák keretbe foglalják a franciaágyat. A beépített 
gardróbokkal rengeteg pakoló helyet nyertek a tulajdonosok.

A lakás egésze modern vonalvezetésû, letisztult, egy-egy érdekes 
színnel, egyedi felülettel, különleges részlettel megbolondítva. A 
munka kapcsán egyértelmûen kijelenthetjük: mindig jó olyan meg-
rendelôkkel együtt dolgozni, akik bíznak bennünk, a terveinkben 
és nyitottak az új ötletekre, megoldásokra.

TimeLessDesign
www.timelessdesign.hu
info@timelessdesign.hu
+36 20 565 0506
+36 30 526 5000

Kálmán Szilvia

Sinkovics Viktória

TERVEZŐK

Beépített termékek
• ajtók: Áron Ház Kft.
• laminált parketta: 
 MANTU Ajtó-Ablak Stúdió
• tapéta: 
 MANTU Ajtó-Ablak Stúdió
• függönyök+háló szőnyeg: 
 MANTU Ajtó-Ablak Stúdió
• lámpák: Navalla Kft. 
• falpanel: KERMA Design

Bútorok:
• kanapé: ANDANTE – 
 QUATTRO MOBILI
• étkezőasztal + székek: 
 Pi Mobili Kft. – 
 COSMOS BÚTOR
• dolgozó fotel: Bútorex Kft.,
 Max City
• tv szekrény: Eteleplaza, 
 Premobil 
• éjjeliszekrény: 
 QUATTRO MOBILI
• dohányzóasztal: KIKA

Dekorációk:
• falióra: Stile Interio
• nappali szőnyeg: 
 QUATTRO MOBILI

OK AJÁNLÓ
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