
LAKBERENDEZÉSI
GYORSTALPALÓ
 

lakberendezési 
alapelvek
aranyszabályok
tippek, trükkök és titkok

RÖVIDEN A
LÉNYEG

 
Első rész 
 

kép: pufikhomes

Misz keco
gyorstalpalók



MISZKECO LAKBERENDEZÉSI
GYORSTALPALÓJÁBÓL
MEGTUDHATOD, HOGY MIRE
FIGYELNEK A
LAKBERENDEZŐK,HOGYAN LESZ
EGY EGYSZERŰ SZOBÁBÓL
PINELHETŐ LUXUS. 
RÁADÁSUL AZT IS megtudod,
HOGYan  LESZ KÉNYELMESEN
HASZNÁLHATÓ. 
JÓ, MI? 

MI EZ? 

SZERETNÉD ,
HOGY A TE
LAKÁSOD IS
SZUPER
LEGYEN? 

A lakberendező egy
koncepció / terv mentén
halad, amikor dolgozik.
Tudja, mi milyen színű lesz,
hol milyen anyagot használ,
és azt is, hogy miért. Azt is
tudja, hogy ez az egész
hogyan illeszkedik majd a
nagy kirakósba.

MIÉRT JÓ? 

miért néz ki jól az a
lakás a képen? 

Sőt, ha egy ilyen lakásban
laksz, akkor valahogy
minden kényelmes és
praktikus is, nemcsak szép.

és még? 

Nagyon egyszerű. 
Olvasd el ezt a Gyorstalpalót
és tudj meg titkos trükköket,
tippeket és
aranyszabályokat! 

nekem hogy lesz
szuper lakásom? 

kép: pufikhomes Misz keco



ahhoz, hogy szuper legyen a
lakásod, nem elég, hogy jól
néz ki, kényelmesnek is
kell lennie!

TITOK 01 

Legyen kényelmes, praktikus
és ergonómikus az a hely,
ahol laksz. 
NEKED legyen kényelmes és
NEKED legyen praktikus. 
Mindenkinek más szokásai
vannak: van aki a kanapén
heverészik egész hétvégén,
van, aki a fotelben olvas, van,
akinek arra is kell hely, hogy
jógázni tudjon.
Nem mindegy, hogy hogyan
használod a nappalit:
ledöglesz a kanapéra és
sorozatot nézel, vagy
dolgozol is benne,   a
gyerekek is rohangálnak, 
gyakran hívsz vendégeket,
esetleg ez egyben a
hálószobád is, stb. 
A te szokásaid és igényeid
határozzák meg azt, hogy
milyen legyen a TE
kényelmes és praktikus
nappalid. 
Másnak más igényei és
szokásai vannak, neki más
lesz a kényelmes.

A LAKBERENDEZÉS
CÉLJA

funkció, kényelem ,
ergonómia

kép: maisondumonde
Misz keco



ahhoz, hogy szuper legyen a
lakásod, nem elég, hogy jól
néz ki, kényelmesnek is
kell lennie!

TITOK 01 

Az összkép legyen harmónikus
és egységes. 
Az adott helyiség hangulatát
sokféleképpen megteremheted.
 
Fontosak a színek, a minták,
a formák és fontos, hogy 
figyelembe vedd a lakás
adottságait. 
 
Ja,azt is, hogy milyen 
funkciót tölt majd az a 
bizonyos szoba, amiről éppen 
szó van. 
 
Ez a HŰHA faktor, ami csak 
akkor működik, ha mindent 
figyelembe veszel! 
 
Nemcsak azt, hogy 
neked mi tetszik, hanem azt is,
hogy mik a lakás/szoba 
adottságai. 
 
A lényeg a hangulat, a színek,
a formák, a minták harmóniája 
és egyensúlya.

A LAKBERENDEZÉS
CÉLJA

látvány, design,
összhatás

kép: maisondumonde

Misz keco



A lakberendezők minden 
tervezés során bizonyos 
alapelvek mentén haladnak.
Tudatosan vagy ösztönösen, 
de követik ezeket..

TITOK 02

Minden egyes elem azon 
dolgozik, hogy a többi 
elemmel együtt kellemes 
látványt nyújtson.

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

01 egység és harmónia

Az önmagukban jól passzoló
színek, az önmagukban jól
passzoló anyagok, az
önmagunkban jól passzoló
minták, stb.
-  hogyan működnek együtt..

egység

pl. a kiválasztott színek,
minták, anyagok, formák 
mennyire passzolnak 

harmónia

kép: elmeuble
Misz keco



A lakberendezők minden 
tervezés során bizonyos 
alapelvek mentén haladnak.
Tudatosan vagy ösztönösen, 
de követik ezeket..

TITOK 02

A szobában/lakásban található
minden egyes elem 
(bútor, dekoráció, 
tér adottságok, színek, 
minták, anyagok, formák, stb)
összahangja.
 
Az egyensúly lehet 
szimmetrikus, asszimetrikus 
vagy sugár irányú.

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

02 egyensúly

Hogyan kevered a mintákat,   
 a színeket,a formákat,           
az anyagokat, 
hogyan ismételsz, vagy állítasz
kontrasztba 
dolgokat annak érdekében, 
hogy egységes legyen az 
összhatás.
 
Mozgalmasságot visz a térbe.

03 ritmus

kép: elmeuble
Misz keco



A lakberendezők minden 
tervezés során bizonyos 
alapelvek mentén haladnak.
Tudatosan vagy ösztönösen, 
de követik ezeket..

TITOK 02

Egy: 
Mekkora a szoba, mekkorák a 
benne lévő tárgyak és ezek 
hogyan mutatnak együtt, 
a tér adottságaihoz milyen 
design elemeket választasz és
 
Kettő: 
ki tudod e nyitni úgy az alsó
fiókot, hogy nem ütöd bele 
a popsidat a falba.

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

04 méretek és arányok

kép: elmeuble
Misz keco



A lakberendezők minden 
tervezés során bizonyos 
alapelvek mentén haladnak.
Tudatosan vagy ösztönösen, 
de követik ezeket..

TITOK 02

Az a valami (minta, szín, 
bútor, tárgy, ablak, kilátás,
növény, bármi), 
amit a 
szobába belépő rögtön 
észrevesz és megakad rajta 
a szeme.
 
Egy kép, egy növény, egy szín,
egy tapétacsík, egy falióra, 
egy szobor, 
a plüssmaci gyűjteményed, 
egy porcelánkutya, egy lámpa, 
egy bármi.

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

05 fókuszpont

kép: elmeuble
Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

Semleges színek - de nem
unalmas, mert rengeteg
árnyalatot használ
 
Természetes anyagok - de nem
unalmas, mert rengeteg féle
anyagot használ
 
Ismétlődés - a csíkok
ismétlődnek (látod, parketta,
szőnyeg, nléhány párna), 
a képkeretek egységesek,
színük és anyaguk is ismétlődik
(semleges szín, természetes
anyag)
 
A minták változatosak,
egyszerűek
 
Zöld növények > mennek a
természetes koncepcióhoz
 
Ezek önmagukban = harmónia
Ezek így együtt = egység
 
 
 

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: egység és
harmónia

kép: elmeuble
Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

Semleges színek - de nem
unalmas, mert rengeteg
árnyalatot használ
 
Rengeteg anyagot használ a
puhától a csillogóig, amit
viszont a semleges színek
fognak össze
 
Ismétlődés - látod a
kiegészítőket? fekete és fém
 
Nem kever sok mintát, ezek
egyszerű minták
 
Nagyítja a kis teret: csillógó
felületek, fém kiegészítők,
világítás, üveg
 
Ezek önmagukban = harmónia
Ezek így együtt = egység
 
 
 

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: egység és
harmónia

kép: decoholic
Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

Ez lesz a szimmetrikus
egyensúly. 
 
Felezd el a képet! 
 
Ha függőlegesen felezed el,
akkor két teljesen szimmetrikus
képet kapsz:  párnák, fotelek, 
kisasztalak, lámpák, tükrök
 
Ha vízszintesen felezed el,
akkor azt látod, hogy a két oldal
kiegyensúlyozza egymást
 
Egyébként meg nézd meg a
választott színeket
 (semleges színek erős
kiegészítő színekkel), 
a választott anyagokat (puha
textilek kiegészítve fémekkel -
amiben közös a csillogás: tükör,
asztalkák) 
 
 
 
 
 

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: egyensúly

kép: providenthomedesign
Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

Na ez a radiális egyensúly: 
Kör alakú asztal, gömbölyded
formák a székeken és az
asztaldíszeken, a csillár is
gömbölyű formákat mutat. 
 
A színek? Tökéletes! 
Fekete-fehér alap egy kis
szürkével és zölddel. És persze
arannyal. 

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: egyensúly

kép: schaubsrote.com
Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

Na ez az asszimetrikus
egyensúly: 
 
Nézd meg a képet elfelezve!

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: egyensúly

kép: paulagracedesigns
Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

Mennyi minden adhat ritmust!
 
A formák,a minták, a bútorok, 
a színek, a dekoráció. 
 
És még csomó minden más is,
de nem fért ki minden kép erre
az oldalra :)

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: ritmus

kép: tarafree.blogspot,elledecor, rachelwhiting, pinterest
Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

A belmagasság óriási. 
 
Ha ide kis méretű bútorokat
választanak, azok eltűnnek a
térben. 
 
Széles, hosszú bútorok 1-2
magasabb darabbal (fotal)
kombinálva + a magas növény
 
Szuper.

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: méretek,
arányok

kép: elledecor

Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

A belmagasság óriási. 
Ha ide kis méretű bútorokat
választanak, azok eltűnnek a
térben. 
Széles, hosszú bútorok , magas
fotelek.
 
És még: a színek! Semleges,
világos színek + puha, meleg
anyagok
 
Így együtt annak ellenére
barátságos és meleg hanglatot
árasztanak, hogy kinnt esett a
hó és baromi nagy a
belmagasság.  
 
Szuper.

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: méretek,
arányok

kép: decoholic
Misz keco



 

MIT NÉZZ A
KÉPEN? 

Az a valami, amit a szobába
belépő rögtön észrevesz és
megakad rajta a szeme. 
 
 

AZ 5
LAKBERENDEZÉSI
ALAPELV

példa: fókuszpont

kép: gopillar.magazin,
florbrantsthlm.se,homestolo
ve.com.au

Misz keco



ez a szupertitok!

TITOK 03

A képeid, az évek alatt 
összegyűjtött mindenféléd, 
a te kedvenc színeid:mind téged 
tükröz. 
 
Csak bele kell illesztened a 
kirakósba, hogy egységes, 
harmónikus, szóval  szuper 
legyen az egész. 
 
A te szokásaid, a neked 
kényelmes székek, 
a neked kényelmes kanapé , 
a neked dolgozó konyha 
(mert egyszerre 2 tortát sütsz, és 
még levest is főzöl,úgyhogy 
neked KELL az a 2db sütő),
 
 és még sorolhatnám. 
 
 

A LAKBERENDEZÉSI
SZUPERTITOK

te vagy az

kép: victoriaplum
Misz keco



ez a szupertitok!

TITOK 03

Ha mindezeket kihagyod, akkor
lehet, hogy a lakás jól néz 
majd ki, szép lesz és 
harmónikus, letisztult meg 
minden, 
 
de TE NEM FOGOD OTTHON  
ÉREZNI MAGAD BENNE. 
 
Mert nem neked készült.  
 
Ezért nem érdemes egy az 
egyben lemásolni 
egy képet egy szuper nappaliról. 
Mert az úgy még nemelég. 
 
Kell még bele valami, 
hogy tényleg szuper legyen.
 
EZ PEDIG TE VAGY!
 
A TE ÍZLÉSED
A TE SZEMÉLYISÉGED
A TE KEDVENC DOLGAID
A TE KEDVENC SZÍNEID
A TE SZOKÁSAID
A TE KÉNYELMED

A LAKBERENDEZÉSI
SZUPERTITOK

te vagy az

kép: victoriaplum
Misz keco



Mi itt a lényeg? Röviden? 

NA LÁSSUK
EGYBEN!

A LÉNYEG
RÖVIDEN

FUNCKIÓ-KÉNYELEM-
ERGONÓMIA
 
LÁTVÁNY-DESIGN-
ÖSSZHATÁS

TITKOS
LAKBERENDEZÉSI
KISOKOS

01 
A lakberendezés célja

EGYSÉG ÉS HARMÓNIA
EGYENSÚLY
RITMUS
MÉRETEK ÉS ARÁNYOK
FÓKUSZPONT
 

02
Lakberendezési
alapelvek

EZ PEDIG TE VAGY 

03
A Lakberendezési
Szupertitok

kép: pufikhomes
Misz keco



 

OLVASD!

kép: apartmantherapy

LEGYEN NEKED
IS SZUPER
LAKÁSOD!

GYAKOROLNÁL?

Nézegesd Miszkeco
"MI A TRÜKK"
sorozatát!
 
Gyakorold: meg
tudod mondani,
miért néz ki jól, mitől
működik egy lakás?

Misz keco

http://www.miszkeco.hu/category/mi-a-trukk/


 

OLVASD
KÖVESD
SZERESD

KEVÉS SZÖVEG
SOK KÉP

MI SEGÍTHET 
MÉG?

kép: apartmantherapy

Miszkeco

Töltsd le azonnal és ingyen. 
A lényeg röviden. 

Miszkeco Gyorstalpalók

Miszkeco sorozatok
Olvass, nézz képeket
Tematikusan
Gondolkodj

Miszkeco
Miszkeco blogján rengeteg
mindet találsz a
lakberendezéssel kapcsolatban. 
Ha mégis úgy gondolod, hogy ez 
nem a te műfajod, keresd és
segít neked személyesen!

http://www.miszkeco.hu/


 

KATTINTS ÉS
TÖLTSD LE
MOST
AZONNAL. 
INGYEN!

kép: apartmantherapy

LEGYEN NEKED
IS SZUPER
LAKÁSOD!

MISZKECO 
GYORSTALPALÓK 
SOROZAT

Nézd meg a
többit is!

Misz keco

http://www.miszkeco.hu/1991-2/


 

OLVASD
KÖVESD
SZERESD

KEVÉS SZÖVEG
SOK KÉP

Titkos 
Szabályok
Trükkök
Megoldások

MISZKECO.HU

Lakberendezés röviden

Kevés szöveg - csak a lényeg
Sok kép, hogy ötleteket
gyűjthess és nézelődhess 
 

Sok kép kevés szöveg

kép: apartmantherapy

Sorozatok és
ingyenes gyorstalpalók

OLVASD
KÖVESD 
SZERESD

Miszkeco
Hasznos sorozatok online
Mini tanfolyamok AZONNAL
és
INGYEN. 
 

http://www.miszkeco.hu/

