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A konyhában az ArtKraft  
és Bertóty Eszter közös ter-
vezésű étkezőasztala várja 
a vendégeket; ő tervezte 
az edénytartó rácsot is

Az egymásból nyíló utcai 
szobák közül a dolgozó-
ba Kaliforniából érkezett 
a szekrény, a padlóra 
egyedi kilimek kerültek

tulajdonos családja már több mint száz éve él Kaliforni-
ában, de állítólag magyar is található a felmenőik között. 
David először egy európai körútja alkalmával járt Ma-

gyarországon, és ekkor bűvölte el a kontinens építészete is.
– Építészeti szempontból nagyon érdekes Kalifornia is, de természetesen 

ott nincsenek ilyen gyönyörű klasszicista és szecessziós épületeink – ma-
gyarázza a férfi, aki éppen ezért úgy döntött, hogy vásárol Budapesten egy 
hangulatos régi lakást.

Egy helyi ügynök segítségét kérte, és végül a Kertész utcában bukkant 
rá a megfelelő belvárosi ingatlanra. A bejáraton belépve a szakember azon-
nal sarkon fordult volna, olyan rossz állapotban volt már a ház is, de ügy-
fele első pillantásra meglátta benne a lehetőséget; lenyűgözte a hatalmas 
belmagasság és a különleges atmoszféra, az eredeti faparketta, a konyha 
régi cementlap padlója, a patinás nyílászárók.

A felújításban komoly szerepet vállalt a tulajdonos, minden részletre 
odafigyelt, és ez látszik is a végeredményen. Szalai Gergő építész tervezte 
meg az új elrendezést: a funkciók módosultak, de falakat nem mozgattak.  

A

Egy kaliforniai 
Európában

A RÉGI FORMÁK TISZTELETE ÉS KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTÁSA, LETISZTULT 
SZÍNVILÁG, LEVEGŐS, JÓL HASZNÁLHATÓ TEREK: EZEK DAVID GROSS 

FILMES SZAKEMBER BUDAPESTI LAKÁSÁNAK FŐ JELLEMZŐI.
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A legnagyobb változás, hogy a konyha-étkező a régi nappali helyére 
került, a régi kis konyhából pedig hálószoba lett.

– A gépészeti átalakítás nem volt egyszerű, de szerencsére sikerült 
gondos szakembereket találni – emlékszik vissza David. – Egyesével 
szedték fel a parkettát az előszobában, hogy az új konyhába vezessék  
a vizet és a csatornavezetékeket. 

A munkálatok végeztével Bertóty Eszter lakberendező lépett az épí-
tész helyére.

– Remekül tudtunk együtt dolgozni Daviddel, és erre szükség is volt, 
mivel ő valóban minden darab kiválasztásában részt vett, nemegyszer 
együtt mentünk el vásárolni – meséli Eszter.

A szakember örömmel magáévá tette a koncepciót, miszerint egy 
olyan lakást hoznak létre, ahol az eredeti finom részletek érvényesülnek, 
és nem vonják el a figyelmet hangsúlyos, feltűnő darabok.

A tér legmegkapóbb elemei a tökéletesen felújított nyílászárók: a bel-
ső ajtók hajdani szépségüket visszanyerve születtek újjá, az ablakok 
korszerű hangszigetelő táblákat kaptak, ám az eredeti ablakbélés meg-
maradt. A faparkettát szintén felújították, a vizes helyiségekbe csiszolt 
betonpadló került, a régi konyha helyén kialakított udvari szobában 
megőrizték a több mint százéves cementlap burkolatot.

– Csodálatosan nyugodt és csendes ez a szoba, így általában ezt hasz-
nálom, ha itt vagyok – mondja a tulajdonos, aki a négyéves felújítás 
ideje alatt kitartóan vadászott az ideillő dekorációkra.

– Ilyen egy igazi európai lakás egy kaliforniai szerint – mondja David. 
– Még ma is előfordul, hogy körbepillantva felmerül bennem a kérdés: 
hogy sikerülhetett ilyen tökéletes otthont létrehozni?

42  lakáskultúra

155 m2ALAPRAJZ

A két hálószobához 
minden igényt kielégí-
tő fürdőszoba tartozik, 

letisztult szín- és forma-
világgal, retró gömb-
lámpákkal és egyedi 

szekrényekkel

A szintén mértetre 
készített, falnyi beépí-
tett gardróbszekrény 

látványos frontjai 
megidézik az eredeti 

ajtók díszítőelemeit
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ÖTLETTÁR

A szellős és letisztult stílusú tér az itt élő amerikai 
tulajdonos eredeti terve szerint tisztelettel adó-
zik a hely szellemének. A retró tárgyak, az egye-
dileg készített bútorok és az Iránból rendelt ki-
limszőnyegek mellett a Kaliforniából érkezett 
darabokkal lett számára teljes a berendezés.
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A LAKÁS
JELLEMZŐ

PONTJA

Elő a kockás füzettel, segítünk megter-
vezni Önnek mindent, az alapoktól  
a legapróbb részletekig! 

Stílus-ÍGY LEHET 
ÖNNEK IS 
HASONLÓ
OTTHONA

SZÍNEK & FELÜLETEK

1. Francia halszálka parketta 16 681 Ft/m2, Edelholz 2. Beltéri falfesték 
(kubai banán) 4499 Ft/5 l, Praktiker / Poli-Farbe 3. Cementlap 14 900 Ft/m2, 
Marrakesh
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Fókuszban
A KÖVETKEZŐ OLDALAKON GYAKORLATI TANÁ-
CSOKKAL ÉS ÖTLETEKKEL SEGÍTÜNK OTTHONA 

BERENDEZÉ SÉBEN, DEKORÁLÁSÁBAN.

 

A nyílászárók 
kiválasztása
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ÁTALAKÍTÁS SORÁN

46
Szerethető 
tanulósarok 

52
FELKÉSZÜLÉS  
AZ ISKOLÁRA

Bútorfelújítás
kreatív módon
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1. Márvány tálka 37 900 Ft, Spirit Home 2. Dekorációs tárgy 60 000 Ft, Mö-
belkunst 3. Díszpárna 41 000 Ft, Hephaistos / Designers Guild 4. Cukortartó 
5000 Ft, Möbelkunst 5. Szőnyeg 466 000 Ft, Hephaistos / Designers Guild 6. 
Állólámpa 200 000 Ft, Möbelkunst 7. Vörösréz betűk 15 000 Ft/db, artKRAFT 
8. Íróasztal 130 000 Ft, Möbelkunst 9. Forgószék 45 000 Ft, Möbelkunst 10. 
Asztali óra 20 000 Ft, artKRAFT 11. Festett fém kosár 12 000 Ft, artKRAFT
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