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 BBelsőépítészeti irodátokat Naked home né-

ven  ismerhetjük. Ehhez logikusan kapcsolódik 
az  Alaprajzneked.hu filozófiája, hiszen a csupasz, 
 őszinte és jó otthon az alaprajznál kezdődik.

Így van, a teljes körű belsőépítészeti tervezésnek 
is ez az alapja. Az alaprajz határozza meg a funk-
ciókat és a berendezést, ráadásul differenciálja is 
a tereket. Így születnek meg az alá- és fölérendelt 
helyek, felületek, melyekre a gépészet, a világítás 
vagy épp a burkolás épül. Ha ez elmarad, a bel-
ső tér nem áll össze harmonikus egésszé – úgy is 
mondhatnánk, hogy a lakrészek „összevesznek” 
egymással, akárcsak az emberek, ha nincs egyet-
értés az alapértékekben.

Mi motivált benneteket? Talán túl sok rossz be-
osztású lakással találkoztatok? 

A jó lakás ma (is) ritkaságszámba megy; még az új 
építésű ingatlanoknál is sok a kihívás. A lakásépí-
tő és értékesítő cégek sokszor az eladható négy-
zetméterszámból indulnak ki, míg a beköltözők 
élhető terekre vágynak. Ehhez a kulcs gyakran 
mindössze egy falszakasz vagy épp egy ajtó áthe-
lyezése – azaz néhány vonal átrajzolása az alap-
rajzon. Persze az örökölt történelmi épületeink is 
tartogatnak nehézséget, gondoljunk a benapozás 
és szigetelés hiányára és az egybenyíló szobákra. 
Arra is rájöttünk, hogy sokak számára nem létfon-
tosságú az otthona mindenre kiterjedő megterve-
zése. Amire viszont mindenkinek szüksége van, az 
egy működő, berendezett alaprajz. 

A munkánk legjobb része: Sokan 
egyszerűen nem mernek dönteni és 
változtatni az otthonukon, ilyenkor 
nekünk kell őket jó irányba terelni. 
Szuper érzés, amikor évek múlva fel-
hívnak, hogy elmondják, mennyire 
jól működik a lakásuk.
Imádjuk azokat a helyeket, ahol 
a design minden részlete átgondolt. 
Ilyen Budapesten a Börze Étterem, 
ahol a bejárattól a személyzet ruhá-
ján át a mosdó csaptelepéig össze-
hangolták a stílust. Városépítészetben 
Barcelona a kedvencük.
Szabadidejében Szabolcs verseket 
fabrikál, és amikor tud, mezítláb sé-
tál a réten, Máté pedig legszíveseb-
ben otthon barkácsol a kisfiával.

3 érdekesség
 Szabolcsról
és Mátéról

Nem kisebb cél lebeg az Alaprajzneked.hu tervezői, 
Radnóthy Szabolcs és Mohari Máté szeme előtt, mint 

hogy mindenki ideális beosztású otthonban élhes-
sen. Most elárulják, mi a jól működő lakás titka.  

SAKK
a térrel
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Melyek az áttervezési folyamat kulcslépései? 
Minden átalakulás egy kérdőívvel kezdődik, majd 
személyesen is felmérjük az ingatlant, átbeszéljük 
az elképzeléseket. Az újraszabott alaprajzhoz mel-
lékelünk egy információs füzetet is, felkészítve a tu-
lajdonosokat a kivitelezésre. A terveinkről sok, ki-
vitelezést segítő információ leolvasható: ugyanúgy 
fontosak a falak nyomvonalai, a nyílászárók nyitá-
siránya, a kiállások pozíciói vagy a bútorok befog-
laló méretei, mint a nettó és bruttó alapterület. 

Milyen csapdákat rejthetnek a négyzetméterek? 
Míg a nagyobb lakásokban sok a „felesleges” tér, 
ahová hasznos funkciót kell találni, addig a kis 
otthonoknál a kívánt funkciókat varázsoljuk be 
a szűkös térbe. Utóbbi jóval komolyabb feladat, 
de mindig az a legfontosabb, hogy valós igényeken 
alapuljon az új elrendezés, ezért egyfajta önisme-
reti tréning is ez a folyamat. Persze olyan prózai 
dolgokra is gondolni kell, mint hogy kellő számú 
beépített bútor legyen. Ami biztosan tiltólistás, az 
a konyha és étkező közötti szintkülönbség, illetve 
a szintén ezekből a terekből nyíló mellékhelyiség.

A mai négyzetméterárak miatt minden centimé-
ter fontos. Mi a legnagyobb felelősségetek? 

A tervezés olyan, mint a sakk: ahogy a legjobb lé-
péshez végig kell pörgetni az összes lehetőséget, 
mi is átgondolunk minden variációt. Bár kompro-
misszumok sorozata a munkánk, hisz az ingatlan 
adottságai nem engednek határtalan mozgásteret, 
a lehetőségek maximális kihasználásában nem kö-
tünk alkut. Megéri, mert így plusz négyzetmétere-
ket, sőt akár egy szobát is nyerhetünk az új alap-
rajzzal – neked.

A fiatal házaspár belvárosi lakását úgy alakítot-
tuk át, hogy gyerkőcük saját szobában lakhasson, 
méghozzá az egykori konyha és spájz helyén. 
A hálószobából lecsípett területtel növeltük 
a fürdőt, ahol szekrénybe rejtettük a gépeket, az 
amerikai konyhát főzőszigettel bővítettük. A kisebb 
hálóba egy komód is befért, az éjjeliszekrény fel-
adatát átvette a falipolc; így egy négyzetméter 
hasznos területet nyertünk.

Egy kétgyermekes családnak a kamaszkorba lépő 
gyerekek miatt szükségük lett plusz egy szobára, 
a szülők így a nappaliból leválasztott új hálóba 
költöztek – a faltól falig gardróbbal és az olvasó-
sarokkal a nyugalom szigetévé vált. A konyha és 
a méretes fürdőszoba elrendezését is optimalizál-
tuk, ma már a kád mellett épített zuhany zónak is 
örülhetnek. Az eredmény: egy kényelmes családi 
otthon két gyerekszobával.

Lakásból otthon születik

9 m2
az átalakítással 

hasznossá tett tér

Értéke:

6 890 000 Ft

Belva,rosi laka,s
55 m2

115 m2Csala,di ha,z

A budapesti használt ingatlanok 
átlagos négyzetméterára alapján

8 m2
az átalakítással 

hasznossá tett tér

Értéke:

6 120 000 Ft
A budapesti használt ingatlanok 
átlagos négyzetméterára alapján

szoba
+1

m2
+1
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