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PÁRIZSI   
panorámával

OTTHONOK

A Klauzál-téri vásárcsarnokot 
is magában foglaló, háztetőkre 
nyíló panoráma adja ennek  
a fővárosi lakásnak a különleges 
báját, ahol a tulajdonos loft han-
gulatot igyekezett megteremteni.
SZÖVEG: HOFFMANN NÓRA FOTÓ: ILLÉS KATA, ILLÉS BARNA  

STYLING: HORVÁTH VERA
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 m int a legtöbb pesti bérház, 
ez is függőfolyosós, ám Csupor Anna enteriőr designer előnyt 
kovácsolt abból, hogy lakása az utolsó a gangon, és két füg-
gőfotellel békés teraszt alakított ki a nagyvárosi dzsungelben. 
Az előszobát eredetileg boltív választotta el a nappalitól, ezt 
szüntette meg elsőként. Így most csak a burkolatváltás jelöli 
az előszoba területét, ezáltal a belépő kellemesen tágas térbe 
érkezik. Bár a maga majd négy méterével átlagosnak mondható az ilyen típusú 
házakban, Anna számos trükköt bevetett annak érdekében, hogy a belső terek-
ben optikailag növelje a lakás belmagasságát. „Szerettem volna, ha magasabban 
van a mennyezet, hiszen akkor olyan galériát építhettünk volna, amin fel lehet 
állni. Így viszont a konyha fölött egy kényelmes, nagy, de fekvőgalériát tudtam 
csak kialakítani”.
A lakás egyik ékessége a nappaliban található régi bejárati ajtó, amit tolóajtóvá 
alakítottak át – még a levélbedobó nyílást is meghagyták rajta. Ez az ajtó olyan 
hálószobát határol, ami eredetileg is a lakás része volt – az új tulajdonos csak az 
ajtónyílást nagyobbíttatta meg a két szoba között. Az így nyert, mintegy húsz 

„AZ INDUSZTRIÁLIS ELEMEKET  
A BARÁTSÁGOS SZÍNEK ÉS A PATINÁS 

DARABOK TESZIK OTTHONOSSÁ.” 

W

nappali A nappali alapvetően  
kis területet foglal el a lakás- 
ból, de a tekintélyes belma-
gasságnak köszönhetően 
mégis tágasnak hat. Ehhez 
persze az is hozzájárul, hogy 
csak a hálószoba felől hatá-
rolja fal ezt a részt, az étkező, 
a konyha és az előszoba nem 
kapott tömör térhatárolókat.   

MODES KANAPÉ, MARTEN  
FOTELEK Vakum Design; 
POSZTER, LEIF SYLVES- 
TER DÁN FESTŐ KÉPE ALAP-
JÁN Designmuseum Denmark;  
OSTED SÍKSZÖVÖTT SZŐ- 
NYEG, FOTO FÜGGŐLÁMPA  
ÁTFESTVE Ikea; DÍSZPÁRNÁK,  
VÁZÁK Zenit Home; BLACK-
OUT FÜGGÖNY Diego
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négyzetméteres térben még egy kis, dobogóra emelt fürdőszoba is elfért, fekete 
öntött betonnal burkolt zuhanyzóval és elegáns mosdósarokkal.
Annát kíváncsivá tette a vakolat alatt rejtőző téglafal, ezért kibonttatta az ablakkal 
szemközti falfelületeket. Ez persze nagy merészség, hiszen a lecsupaszított falak 
elnyelik a fényt, a hatalmas ablakok és a jó fényviszonyok miatt azonban a téglák 
látványa nem vált nyomasztóvá a lakásban. „Az 1890-ben épült téglafal szépségét 
kiemeli, hogy benne hagytuk a régi marásokat, így még indusztriálisabb hatást kelt.” 
A lakás több pontján felbukkanó, üvegkazettás fémpanelek is az ipari stílust erősí-
tik. „Festőművész nagyapám egy öt méter belmagassággal rendelkező műterem-
lakásban élt, ahol nyolcvan négyzetméteres volt a nappali. Onnan hozom emlékként 
az osztott üvegablakok szerethető látványát” – meséli Anna, aki remek stílusérzék-
kel keveri a különböző korokból származó bútorokat, és szenvedélyesen szereti az 
eklektikát. „Ez az élet: jelen és múlt egyszerre van velünk.” Ennek szellemében több 
bútor esetében is szándékosan meghagyta annak patináját, hogy az összhatás  
a modern és korszerű megoldások mellett mégis ismerősen otthonos legyen. 

étkező A natúr téglafal hatá- 
rozza meg az étkező hangu-
latát, amelyet antik búto-
rokkal rendeztek be. A tágas 
térérzethez hozzájárul, hogy 
ez a rész az előszobával és  
a nappalival egy helyiségben 
helyezkedik el – a funkció-
váltást kizárólag az átalakí-
tás során előbukkant eredeti 
cementpadló jelzi.     
ÉTKEZŐASZTAL, SZÉKEK, 
KEREVET ÚJRAKÁRPITOZ-
VA Antik Sziget; PÁRNÁK, 
VÁZÁK Zenit Home

konyha A konyhabútor –  
ami fölött fekvőgalériát ala-
kítottak ki – rozsdamentes 
acél frontokkal készült, de  
a tulajdonos antik kávédará-
ló-gyűjteményének köszön-
hetően ez a modern rész is jól 
illeszkedik a lakás egészéhez.      
METOD KONYHABÚTOR, 
HEKTAR LÁMPÁK Ikea
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Hol van?  
Budapesten, a VII. kerületben
Milyen helyiségei vannak?  

Előszoba, nappali-étkező-konyha  
és galéria egy térben, fürdőszoba, háló-

szoba zuhanyzóval és mosdóval
Hányan laknak benne?  

Anna otthona
Tervező 

Csupor Anna, mosskito.com
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háló-fürdő Az ágyat egy pa- 
rapetfal határolja a zuhanyzós 
fürdőtől – az ágyvéget pedig 
egy fekete táblafestékkel 
átkent téglalap jelzi a falon. 
A két eltérő funkció határát 
jelöli ki az antik komód, amire 
a lakberendező a lányával 
közösen festett geometrikus 
mintázatokat akrillal.  

KOMÓD, FAASZTAL Antik 
Sziget; EGLO, PETTO  
ÉS TRURO RÉZLÁMPÁK, 
WORKS, TECHNOLUX 
FEKETE FÜGGESZTÉKEK 
Alkonylámpa; ZOFFANY, 
VERDURE 310430  
TAPÉTA Hephaistos; ÁGY-
TAKARÓ, DÍSZPÁRNÁK  
Zenit Home; ÁGY, GLADOM 
TÁLCAASZTAL ÉJJELI-
SZEKRÉNYKÉNT Ikea




