ÚJ ROVAT

3D

Más kép, másképp

Küldjön ön is fotót lakása azon pontjáról, melyet szívesen
megújítana! Sorsolást követően minden lapszámunkban megjelentetjük egy szerencsés olvasónk otthonának látványterveit.

Dedrákné
Wieser Katalin
ARTELOCO Design

Napjaink egyik legmodernebb technikája, a 3D-s látványterv valósághűen mutatja be a kialakítandó enteriőr minden
apró részletét. Új rovatunkban a 16 éves
belsőépítészeti tervezői múlttal rendelkező ARTELOCO lesz a segítségünkre.

Egyszobás kérdés
Előző felhívásunk nyertese Kiss Lívia lett,
aki egyszobás otthonának szabálytalan
alaprajzú lakóhelyiségét szeretné úgy
átalakítani, hogy vendégfogadásra is alkalmas legyen. Lássuk a 3D-s terveket!
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Kedves Lívia!
A szoba alakja valóban elég szabálytalan, ami
kissé megnehezíti a berendezését, de egyáltalán nem teszi lehetetlenné, sőt! Miért ne lehetne előnyt kovácsolni abból, ami jelenleg hátránynak tűnik?! Kellemetlenül ferde a bejárattal
szemben lévő fal? Hát egyenesítsük ki! Ez legegyszerűbben bútorozással lehetséges, nyitott
és zárt elemeket egyaránt használva. A „derékszögesítéstől” nemcsak nyugodtabb lesz a szoba összképe, de az is kiderül: igenis van itt hely
szeparált hálónak, vendégváró nappalinak, de
még dolgozósaroknak és gardróbnak is!

A szoba
alaprajza
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Már csak a stílus lehet kérdéses. Hogy semmiképp se kelljen száműzni a meglévő szekrényeket, a szép kosarakat és dísztárgyakat, lehetne akár kissé keleties is a hangulat, amolyan „zenes”. Persze épp csak annyira, hogy
a polcelemekkel leválasztott hálósarok visszafogottsága valódi nyugalmat árasszon, a „nappali” pedig igazán kényelmes és bensőséges
legyen, pihenéshez, vendégfogadáshoz egyaránt. A formabontó módon a térelválasztó
elem kellős közepébe illesztett tükör pontosan
azt a teret hivatott optikailag „hozzácsalni”

a nappalihoz, ami a hálósarok leválasztása miatt hiányozhat. A „megmentett” szekrények az
ággyal szemközti falon kaptak helyet, ahol tömegük a lehető legkevésbé nehezedik rá a szo
ba összképére. Az ablak mellett még egy dolgozósarok is elférhet, sok–sok süllyesztett, zárt
tárolóelemmel – megint csak hálát adhatunk
a ferde falnak!
A nyugodt harmóniát sugárzó, otthonos térben ki emlékszik immár azokra a bizonyos ferde falakra? Az maradjon az ott lakók titka...
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