MAGAZIN

TREND OTTHON

“Meredek otthonok”
...ha egyenletlen
az építési telek!

A kezdet kezdetén!
Az első lakás,
ahol az álomból,
valóság lett.

2014. évfolyam - 1. szám

Otthonról dolgozó Skandinávok

Kényelmes otthoni munkaterület kialakítása.

SOPRON

A Trend Otthon magazin májusi számában
Skandináv vidékre kalandozunk és szemezgetünk
építészeti megoldásaikból.
A cikkek elolvashatóak honlapunkon is, bõvebb illusztrációval.

“Meredek otthonok”
Az első gondolatom ez volt: “Na ez meredek!”

Izgalmas meredek otthonokra leltünk, Svédország lejtőin. A konténer típusú házakat meredek
lejtőkre építették,és utólagosan a belső tér kialakításával teremtették meg
a v íz s z i n te s h e l yi s é g e k e t. H o l e g é s z e n k i s m é r e tű a b l a k o t h a s z n á l ta k ,
hol pedig teljes felületet tölt ki az üveg, mint például a terasz kialakításánál.
Egybenyíló teret teremtettek, ahol a szintkülönbséget pár lépcsőfok hidalja át.

Az eredeti cikk angol nyelvű, forrásmegjelölése: http://eluros.com/exciting-homes-steep-slope-in-sweden/exciting-homes-steep-slope-and-small-glazed-window/
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Otthonról dolgozó Skandinávok
Akik megtehetik, hogy munkájukat otthonról
végezzék,meglehetősen szerencsésnek
mondhatják magukat. Több időt tölthetnek családjukkal,
gyerekeikkel és nem esik ki az a napi pár óra,
amit azzal töltenek, hogy eljutnak a munkahelyükre,
vagy vissza otthonukba. Az otthonról végzett munkához
ugyanolyan munkakörnyezetet kell kialakítaniuk,
mintha egy irodában dolgoznának.

Az otthoni “irodának” eleve nyugalmat sugárzó hatása van, hiszen a biztonságot nyújtó otthon
ad neki teret; viszont funkcióját is maximálisan el kell lássa, anélkül hogy felborítaná a lakótér egyensúlyát.
A fotókon erre láthatunk tökéletes megoldásokat, amolyan skandináv módra.
A stílusosan skandináv design, az otthoni munkaterület kialakításában is megjelenik.
Minimális, de funkcionális tereket alakítanak ki otthonukban, úgy hogy az teljesen bele illik
a lakókörnyezetbe. Reméljük olvasóinkat is inspirálni fogják a fotókon látott megoldások.

Az eredeti cikk angol nyelvű, forrásmegjelölése: http://realhousedesign.com/stylish-scandinavian-home-office-decor/
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A kezdet kezdetén!
Minden ennél a lakásnál kezdődött. Ez volt az első otthon, melyet gondos tervezéssel,
megfontoltsággal és szakértelem bevonásával készítettünk, még 2005-ben.
Aztán ez az egyediség, és a végkifejletig tartó izgalom teljesen megferőzőtt bennünket.
Szóval életformánkká vált az igényes, minőségi otthonok teremtése.
Azt gondoljuk, hogy mindenki megérdemli azt az otthon nyújtotta kényelmet, nyugalmat
és kényeztetést, amit az általunk készített otthonok is adnak. Egy fárasztó nap után
nem mindegy hová térünk haza, hogy rápihenhessünk a következő nehéz napra.

Legújabb munkánkról folyamatosan beszámolunk magazinunk számaiban.
Jelenleg Harkán építünk 4 családi házat, csendes, nyugodt környéken.
Még épülőben vannak, de már egy otthont eladtunk, már csak 3 maradt.
Ízelítőnek bemutatunk néhány látványtervet.

A harkai lakásokról bővebb információ: trendotthon.eu
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