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.

olvasónk írta...
Egy panellakás félszobájában szeretnénk
berendezni születendő gyermekünk „birodalmát”. Sokféle elképzelésünk van, de
olyan megoldást szeretnénk, ami praktikus, és a gyer
kőc
hosszú évekig használhatná. Semleges
színben gondolkodunk, ami kislánynak és kisfiúnak is
ideális. A helyiség
190 x 340 cm-es.
( Sz. Ilona)

3D-s látványterv 1.
3D-s alaprajz

Kedves Ilona!
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3D-s látványterv 2.
ból szinte órák alatt elkészül egy helyiség akár
teljes falának borítása. A láthatatlan illesztések
révén a kellemes tapintású, könnyen tisztítható felület valódi freskó benyomását kelti. Ezzel
a módszerrel a készen kapható, jól ismert mesefigurákat felválthatja egy olyan kép, amely
köré minden este újabb mese szövődhet arról,
kik laknak a házacskákban, és hova repül az
ágról az a kismadár… Meseolvasás? Akkor kell

egy kényelmes fotel is, amelyben ülve kön�nyebb elmerülni a varázslatos történetek világában. És persze sok-sok polc a játékoknak,
könyveknek – sok, de nem túl magas, hogy ne
hasson zsúfoltnak az alig 2 m széles helyiség.
Kicsi szoba, inkább csak szobácska – de
kedves, hangulatos, és nagyon várja már a kis
lakóját!
Üdvözlettel: ARTELOCO

Szöveg és látványtervek: ARTELOCO, fotó: archív (2)

Ez egy valóban kicsi szoba, inkább csak
szobácska – de ettől még miért ne lehetne kedves, hangulatos, sőt, akár különleges is?
A főszerep természetesen a kiságyé.
A pelenkázóval egybeépített változat
– idővel átalakítva – akár iskoláskorig
használható. Természetesen szükség
van a sok-sok tárolóhelyre is, ám fontos, hogy a bútorok tömege ne nyomja agyon az apró szobát. A két szimmetrikusan elhelyezett, áthidalóval
összekötött álló elem keretszerűen
fog közre egy jókora falfelületet,
amely ezáltal különleges hangsúlyt
kap. Immár csak a képzelet szabhat
határt annak, hogy ez a rész kedves
vagy vagány, kisfiús vagy kislányos
dekorációt kapjon-e.
Ehhez a hagyományos matricák és
az időigényes, sérülékeny falfestés
helyett az egészen új, digitális freskótechnológia is alkalmazható: a tet
szőlegesen választott képből, fotó-

