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Műleírás Hálószoba

• A hálószoba alap színeit a fehér, a szürke és a zöld 

határozza meg amihez a mennyezeti dekor fa és  a falon 

lévő polc bambusza társul.

• A szoba teljes aljzatát szőnyegpadló borítja. Tarkett

pasztell zöld színű elemes padlószőnyeg. Típus: Pallas 7913 

Méret: 50x50-es elemek, szoba mérete: 3,5x3,7=11,95 -> 12nm.

• A mennyezeten 9 db a szoba teljes hosszán végig futó 

díszléc kerül elhelyezésre, melyek LED világítást kapnak.

• A lakásban mindenhol padlófűtés van.

• Az ágy mögé, a beugróba helyezett tapéta: Ps

International Vintage Queen 02496-52 számú, zöldes 

árnyalatú tapéta. A többi fal és a mennyezetet festve 

lesznek: mennyezet fehér, az ágy felőli és vele szemben 

lévő fal fehér, az ablak és ajtó felőli fal szürke: Pantone 

Ice Grey 2. 

• A mennyezet és az oldalfal, valamit a padló és 

oldalfalak találkozásánál díszléc kerül felragasztásra. 

• A kapcsolók, dugaljak és a lámpák az elektromos terv 

alapján kerülnek majd elhelyezésre. A mennyezeten végig 

futó díszlécekre LED szalag kerül. Az ágy két oldalán 

egy-egy dugalj és kiállás falikarnak. A polcrendszer 

alatt 2 dugalj lesz megtalálható.

• A függöny egy vastag bársony IKEA által forgalmazott 

Sanela fantázianévre hallgató darab. A függönyt 

tartó karnis pedig Portion névre hallgat, fekete színű. 

Mivel az ablakok redőnnyel felszereltek, így a függöny 

inkább csak dekorként funkcionál.

• A  szoba bútorai: 2 db éjjeliszekrény fehér színű, könnyű

fém lemezből, 1 db franciaágy fehérre pácolt tölgyfából 

és furnérból, 2 db képtartó fehérre festett farostlemez, 1 

db fotel, IKEA Svalnas kompozíció (fehér-bambusz).
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Fürdőszoba - Burkolási terv
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Burkolási irány
első sor fél lappal

Burkolási irány

Fürdőszoba - Burkolási terv
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Egyedi bútor, axonometria








