
Lakásodat is hozd formába!  
 
Interjú Erdélyi Krisztina építészmérnök-lakberendezővel, a „Személyes Otthon Módszer” 
megalkotójával. 
 
A Curves tavaszi akciójának keretében most sokaknak lehetősége nyílik arra, hogy igénybe vegye a 
lakberendező szakember, Erdélyi Krisztina szolgáltatását és tanácsadást kérjen, lakása, otthona 
átalakításához.    Az alakuló, fitt testhez, kellemes, barátságos és hívogató otthon dukál! 
 
 
Sokan úgy gondolják, hogy lakberendezőt foglalkoztatni felesleges luxus, egy lakást bárki be tud 
rendezni magának.  Mi az, ami miatt mégis javasolnád, hogy gondolják végig a lakástulajdonosok 
a szakember segítségének igénybe vételét? 

A jó tervező egyszerre művész, pszichológus és iparos is. Nem elég a jó ízlés, a kreativitás, a 
művészi érzék, szükség van térlátásra, grafikai készségre, műszaki tudásra és anyagismeretre is.  
Tervezőként a megbízó személyiségére, ízlésvilágára ráhangolódva, olyan teret hozok létre, mely 
tükrözi egyéniségét, amelyben jól érzi magát. Alapkövetelmény, hogy a létrehozott tér 
funkcionálisan jól működjön, műszakilag megvalósítható legyen. Fontos az is, hogy a kivitelezővel 
és a társtervezőkkel is szót tudok érteni. 

 
Elég összetettnek tűnik a munkád.  

Valóban, hiszen nem csak a lámpák, bútorok, anyagok, felületek, kiegészítők kiválasztásában 
merül ki. Nem csupán bútorozom a teret.  Adott esetben falak átmozgatásával, funkciók 
átvariálásával varázsolom elő a meglévő lakásból, a funkcionálisan tökéletesen működő és a 
megrendelő ízlésvilágát tükröző egyedi otthont.  
A tervezési folyamat során az igényekből kiindulva olyan életteret tervezek, mely teljes 
mértékben a megrendelő igényeire van szabva. S mivel nincs két egyforma igény, így nincs két 
egyforma megoldás sem. 

 
Miként térül meg ez a befektetés?  

Alapos, körültekintő tervezéssel, és magas színvonalú tervek készítésével rengeteg fejfájástól 
kímélheti meg magát a lakástulajdonos. Rengeteg idő, és energia vész kárba, ha nincsenek jó 
lakberendezési tervek, vagy ha a tervező felületes. De ha jó a lakberendező, akkor nincs felesleges 
bontás, nincs utólagos vésés vagy faragás a már bevakolt, vagy lefestett falakon.  
A munka, folyamatos és hatékony lehet. Nincs annál szomorúbb látvány, mint mikor az elkészült 
munkát tervezési hiba, vagy felületes igényfelmérés miatt kezdik szétvésni. 
Talán az sem mellékes, hogy az igényes belső kialakítás az ingatlan értékét is növeli, ezért a 
lakberendezési tervezés díja többszörösen megtérül. Így ez befektetésnek is remek lehetőség. 

 
Kik, azok, akik jellemzően Hozzád fordulnak, akik számára fontos, hogy lakberendező teremtsen 
otthont a lakásukból? 

Nos, nem tudnék kiemelni jellemzőket, bárki fordulhat hozzám bátran, aki szeretne stílusos, 
igényes, jól működő terekben élni, de ezt önmaga, egyedül nem tudja megvalósítani. 
 
 


