
A SZUPERTITKOS
6 LÉPÉSES
MÓDSZER
 

tanácsok DIY
lakberendezéshez

SPÓROLJ!
 
Harmadik rész 
 

kép: decozilla

Misz keco
gyorstalpalók



egy olyan módszer, amit
használva neked is szipi-
szuper lesz a lakásod.
Közben pedig pénzt és
energiát is spórolsz. 
Nem jó? 

MI EZ? 

SZERETNÉD ,
HOGY A TE
LAKÁSOD IS
SZUPER
LEGYEN? 

hogy mi tetszik és mi nem és azt is,
hogy miért
hogy pontosan mit kell megvenned az
új nappalidba,
hogy miért azt, és hogy mekkora
méretben, milyen színben
hogy annak a helyiségnek,
amiről a te esetedben szó van,
pontosan milyen funkciókat kell
majd betöltenie,
hogy milyen hangulata lesz ennek a
szobának,
hogy mik azok a stílusjegyek,  amik
mentén haladni fogsz végig az egész
folyamat során, amitől nem térsz majd
el még egy 86.jajdecukimajdcsak/
jóleszvalamire  gyertyatartó/
párnácska/kaspó erejéig sem,
hogy mitől lesz kényelmes
és praktikus a lakásod
hogy mikorra fog elkészülni az
átalakítás,felújítás, átrendezés, de
legalábbis szabsz magadnak egy
határidőt
hogy mennyibe fog ez az egész kerülni
neked, mert erről pöpec kimutatásod
lesz
hogy mikor mit kell csinálni: mikor mit
kell megvenni, megrendelni, mikor
szállítják, mikor jön a festő és a
villanyszerelő

MIÉRT JÓ? 

mert tudni fogod, hogy

 

 

kép: laurelandwolf Misz keco



egy olyan módszer, amit
használva neked is szipi-
szuper lesz a lakásod.
Közben pedig pénzt és
energiát is spórolsz. 
Nem jó? 

MI EZ? 

SZERETNÉD ,
HOGY A TE
LAKÁSOD IS
SZUPER
LEGYEN? 

Így pedig spórolsz pénzt, mert nem
veszel meg mindféle ezt-azt
 
Spórolsz energiát: tudod mi kell
venned, és nem lézengsz többet
tanácstalanul az áruházakban
 
Nem száll el a budget-t, mert mindről
tudni fogod, hogy mennyibe kerül és
eddig mennyit költöttél
 
Előre el tudod képzelni, hogy hogyan
fog kinézni az új nappalid/ konyhád /
lakásod, mert lesz egy szupi alaprajzod,
színterved
 
Előre szólok, mielőtt csalódnál:
dolgoznod kell vele, a munkát
nem lehet megúszni (sajnos).
 
 

MIÉRT JÓ? 

mert lesz egy terved

 

 

kép: laurelandwolf Misz keco



egy olyan módszer, amit
használva neked is szipi-
szuper lesz a lakásod.
Közben pedig pénzt és
energiát is spórolsz. 
Nem jó? 

MI EZ? 

SZERETNÉD ,
HOGY A TE
LAKÁSOD IS
SZUPER
LEGYEN? 

MIK A LÉPÉSEK?

1.
nézelődés
 
2.
felmérés
 
3.
leltár
 
4.
funkció
 
5.
design
 
6.
a titkos terv 

 

 

kép: laurelandwolf Misz keco



Nézelődés

LÉPÉS 01

ÁLMODOZZ

Képek és ötletek gyűjtése.
TUDATOSAN
 
 

MIÉRT JÓ? 

# feladat

 

 

kép: decordemon Misz keco

Hogy megtudd, mi tetszik és mi
nem tetszik. 
Meg, hogy miért vagy miért
nem. 
 
 

# miért kell?

Képgyűjtemény
 
Nemcsak fejben
 
 

# cél



Nézelődés

LÉPÉS 01

Képek és ötletek gyűjtése.
TUDATOSAN
 
 

NA AKKOR
TESSÉK?

# feladat

 

 

Misz keco

Hogy megtudd, mi tetszik és mi
nem tetszik. 
Meg, hogy miért vagy miért
nem. 
 
 

# miért kell?

Képgyűjtemény
 
Nemcsak fejben
 
 

# cél

Fogadok, ez tetszik, sőt már réges-régen el is kezdted. Ez a lépés arról
szól, hogy nézelődj. Inspirálódj (bár nem szeretem és nagyon unom ezt a
szót, de hát végül is ezt szokták használni).
 
JÓ, DE HOGYAN?
Olvass blogokat, mondjuk a miszkecót. Nyugodtan lebzselj a
Pinteresten, Instán, stb. Olvass magazinokat! Ha utazol, nézz körül a
szállodákban, panziókban szállásokon. Ha étteremben vagy, ott is nézz
körül!
A feladat nagyon könnyű,de azért van 3 SZABÁLY van, amit érdemes
betartani:
 
#1: TUDATOSAN gyűjtsd a képeket!
Példa: ebben az étteremben baromi jól néz ki a wc, azért tetszik, mert,
olyan jó a csempe. Ezt a képet lementem ,mert nagyon jó hangulata
van a szobának, nagyon tetszik ez a megoldás azért, mert…
 
#2:GYŰJTSD a képeket!
Magyarul: legyenek lementve, kivágva, meg tudd nézni máskor is,
ne csak a lelki szemeid előtt lásd. Ez a feladat, bármennyire kellemesnek
tűnik, feladat és munka, úgyhogy vedd komolyan.
 
#3:MINDENT ÉR gyűjteni!
Tehát, ha egy szín tetszett meg egy katalógusban, akkor a színt, ha egy
fotó tetszett meg a hangulata miatt, akkor azért, ha a nyaralós képedet
szereted, amin integetsz a parton, akkor azért, ha egy filmben nagyon
tetszett az a jelenet, amikor ülnek az étterem teraszán, akkor azt azért.
Mindenféle képet ér gyűjteni! Azt ennél a lépésnél MÉG ér felhozni, hogy
valamit azért mentettél, mert tetszik a tengerparti kilátás.



Felmérés

LÉPÉS 02

GONDOLKODJ

MIÉRT JÓ? 

 

 

kép: pufikhomes Misz keco

Ismerd meg a lakásod!
Tudd meg, hogyan használod
 
 

# feladat

Hogy kényelmes legyen az
otthonod. Neked legyen
kényelmes.
 
 

# miért kell?

Megtudd, milyen helyiségnek
milyen funkciót kell ellátnia - a
TE lakásodban
 
 

# cél



Felmérés

LÉPÉS 02 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

TE ÉS A LAKÁSOD
 
Azt kell itt végig gondolni, hogy PONTOSAN HOGYAN HASZNÁLOD A
LAKÁST.
Mondjuk, gondolkodj a nappaliban:
Mire használod azt a szobát, amiről éppen most szó van nálad?
- hazaérve bezuhansz a kanapéra, benyomod a sorozatot, közben
megeszed a szendvicset vacsira, aztán nagy nehezen átvonszolod
magad az ágyadra és reggelig fel sem ébredsz
- hazaérsz, de még van egy kis munkád, leülsz a gép elé dolgozni, aztán
jön a sorozat, vagy nem is, inkább olvasol,
-nem is, jönnek át a barátnők dumcsizni,
-a pasid üti a gépet, még mindig a meló, a gyerek közben bunkerosat
játszik az asztal alatt, te próbálsz valami vacsit összedobni, közben a
kutya megint belelépett a vizestálba,káosz van,
-rendszeresen jönnek hozzád vendégek és társasjáték partikat nyomtok,
ehhez viszont mindig rájössz, hogy kicsi az asztal
 
Szóval: azon kell gondolkodni, hogy a nappalidban (ide helyettesítsd be
azt a szobát, amiről nálad éppen szó van) MILYEN TEVÉKENYSÉGEK
folynak, azaz: milyen funkciókat kell ellátnia.
 
A legegyszerűbb úgy, hogy végiggondold egy sima hétköznapodat és
egy sima hétvégédet. Felkeléstől lefekvésig mi történik és hogyan
történik a lakásodban.
 
Ha ez megvan, akkor jön az ismerd meg a lakásod része a
feladatnak.

Ismerd meg a lakásod!
Tudd meg, hogyan használod
 
 

# feladat

Hogy kényelmes legyen az
otthonod. Neked legyen
kényelmes.
 
 

# miért kell?

Megtudd, milyen helyiségnek
milyen funkciót kell ellátnia - a
TE lakásodban
 
 

# cél



Felmérés

LÉPÉS 02 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

MIK A LAKÁS ADOTTSÁGAI? 
 
Jó, jó 50 nm2, de pontosan mennyi helyed van? Milyen „hosszú” egy fal?
Mekkora kanapé fér el? Hol van az ablak? Hol van az ajtó? A radiátor?
Besüt a nap? Mikor, mennyire? Belmagassággal mi a helyzet? Ha már
vannak, akkor hol vannak dugaljak, ha nincsenek, akkor hol legyenek?
Hol vannak a kapcsolók? Hova tudod bedugni a tévét?
 
Pár példa:
Fények, méretek, belmagasság: A nappali, amit felújítasz kap fényt?
Igen? Mikor és mennyit? 
Mekkora a belmagassság? Ezzel szeretnél valamit kezdeni? Túl pici?
Szeretnéd, ha picit nagyobbnak éreznéd? Vagy pont valami meleg,
kuckós hangulatot szeretnél?
Falak, valamiért elmozdíthatatlan vagy nehezen elmozdítható elemek:
Mondjuk falak, radiátor, oszlop (nincs most erre pénzed vagy a statikus
eleve azt mondta, hogy ne), ablak helye, ajtó helye, az a ronda beépített
szekrény, kályha, a burkolat (mert nincs most pénzed felszedetni vagy
rátenni újat) satöbbi.
 
Amit keresünk, az a MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI FAKTOR: azaz, lehet, hogy te
penthouse lakást szeretnél, annak minden stíluselemével együtt, de a te
lakásod 38nm, a gangra néz, és körteraszod sincs.
 
 
Tehát, amit keresünk az az, hogy a TE LAKÁSODBAN, a lakás adottságait
(és a bankszámládat) figyelembe véve MIT LEHET MEGVALÓSÍTANI ÉS
MIT NEM. MI AZ, AMIHEZ ALKALMAZKODNI KELL ÉS MI AZ, AMIN TUDSZ
VÁLTOZTATNI. 

Ismerd meg a lakásod!
Tudd meg, hogyan használod
 
 

# feladat

Hogy kényelmes legyen az
otthonod. Neked legyen
kényelmes.
 
 

# miért kell?

Megtudd, milyen helyiségnek
milyen funkciót kell ellátnia - a
TE lakásodban
 
 

# cél



Leltár

LÉPÉS 03

JEGYZETELJ

MIÉRT JÓ? 

 

 

kép: schaubrote Misz keco

Listák készítése: mi marad, mit
nem kell megvenni, mit kell
venni, mire kell költeni
 
 

# feladat

Hogy spórolj! Pénzt és energiát 
 
 

# miért kell?

Egy pöpec lista
 
 

# cél



Leltár

LÉPÉS 03 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

Most indul a neheze.
 
Az 1.lépésben még lehetett álmodozni, a 2. pontban végig kellett
gondolni a mindennapjaidat. 
 
Ebben a pontban viszont reálisan fel kell mérni, hogy MIRE LESZ
KERETED ÉS MIRE NEM. Csomó meglepetés érhet, mire elkészülsz a
listával! Jé, erre még marad pénzem! 
A cél egy LISTA, ami nagyon sokat fog neked segíteni a továbbiakban. 
Tehát, nézz körbe és MINDENT ÍRJ FEL:
A falat most átfestem vagy nem, most nem festem át.  Ha nem fested át,
akkor a színe, a felülete, a fénye adottság, azaz mehet a listára az
adottságohoz: a fal szürkésfehér, matt.
A parketta marad. Csiszolni sem kell, Jó úgy, ahogy van. Ez is mehet a
listára: a színárnyalat,a hőérzet.
Kanapé: nagyon kényelemes, nagyon szereted, és annyira még nincs
rossz állapotban, hogy lecseréld. Szuper, megy a listára: a forma,
(szögletes, gömbölyített, L alak, U alak), a méret (szélesség, magasság,
mélység), a kárpit anyaga, színe, a minták. Vagy: eladod, lehet feltenni a
netre!
Kaspók: nem mondod, hogy nem veszel még 5 újat, de ezeket
csak nem dobod ki. Menjenek a listára: méret, szín, minta, anyag.
 
Mindent, de mindent vegyél fel a listára. Tudom, nem 2 perces meló, de
hidd el, megéri!
A legjobb igazából az lenne, ha fotód is lenne mindenről.
Nem, nem stréberség, nem kényszeres precizitás, hanem energia,
szabadidő és pénz spórolás! 

Listák készítése: mi marad, mit
nem kell megvenni, mit kell
venni, mire kell költeni
 
 

# feladat

Hogy spórolj! Pénzt és energiát 
 
 

# miért kell?

Egy pöpec lista
 
 

# cél



Funkció

LÉPÉS 04

TERVEZZ

MIÉRT JÓ? 

 

 

kép: apartman34 Misz keco

A berendezés és a közlekedési
útvonalak optimális kialakítása
és a helyiségek funkcióinak
meghatározása
Jól hangzik, nem? 
 
 

# feladat

Hogy kényelmes legyen a
lakásod. Meg praktikus.  
 
 

# miért kell?

Praktikus és kényelmesen
működő otthon
 
 

# cél



Funkció

LÉPÉS 04 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

HOGYAN?
 
Nagyon FONTOS, HOGY NE IJEDJ MEG. 
Picit nehéz feladat, de nagyon fontos, mert ez alapján fogod tudni
megmondani, hogy elfér e még az a fotel és ha igen, kényelmesen
megközelíthető lesz e vagy sem. Ki tudod e húzni a komód legalsó
fiókját is, tudod e úgy tölteni a telefonod, hogy közben a kanapén fekve
telefonálsz.
 
Kellene egy alaprajz, amiben tudod játékból tologatni a bútorokat, a
nélkül, hogy felkarcolnád a parkettát, vagy szétmenne a hátad.
 
MIÉRT?  Hogy megtudd, hogy nálad mekkora kanapé fér el, mekkora
legyen ehhez képest a dohányzóasztal, ne összeszerelés után derüljön
ki, hogy hát ez ide nagy. Vagy kicsi.
 
Ha van alaprajzod,  örülj neki és nagyísd fel méretarányosan.
Ha nincs ilyened, akkor sajnos mindent de mindent le kell
mérned. Muszáj. JÓ, DE HOGYAN? A Miszkecon összegyűjtöttem pár
online lakberendezős  lakberendezős programot. Nézd meg őket, biztos
találsz olyat, ami tetszik. Ha nem, akkor még mindig ott van a kockás
papír. Nem mérnöki rajzra lesz szükség, ne aggódj!
 
Nem lesz 5 perc, nem verlek át,de hidd el, megéri!

A berendezés és a közlekedési
útvonalak optimális kialakítása
és a helyiségek funkcióinak
meghatározása
Jól hangzik, nem? 
 
 

# feladat

Hogy kényelmes legyen a
lakásod. Meg praktikus.  
 
 

# miért kell?

Praktikus és kényelmesen
működő otthon
 
 

# cél



Funkció

LÉPÉS 04 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

Kész az alaprajzod. Nagyon jó! És most? Most próbáld úgy elrendezni a
bútorokat A RAJZODON, hogy
 
EGY: mindegyik bútor kényelmesen megközelíthető és használható
legyen, (pl. ki tudd nyitni a fiókot, oda tudj menni a könyvespolchoz)
 
KETTŐ: minden funkciót kipipálj,amit a második lépésben
megfogalmaztál. (pl a nappaliban kell egy beszélgetős, pihizős rész de
kell , hogy legyen egy dolgozós sarok is, mert csomót dolgozol otthonról)
 
A funkciókat elválaszthatod fizikalilag is (tároló, növény, paraván, bármi)
vagy optikailag (színek, minták, fények).
 
Na most már azt is meg tudod mondani , hogy hova kellene tenni a
konnektorokat, dugaljakat, nem? Sőt, azt is tudod, hogy az új kanapéd
mekkora lehet. Mert annál nagyobb egyszerűen nem fér el. 
el.

A feladat a következő:
 
Az alaprajzba rajzold bele a
bútorokat méretarányosan.
MI VAN????
Nézd meg a méretarányát az
alaprajzodnak és ugyanilyen
arányban kicsinyítsd le a
bútorokat is!
 
Tipp:
legyen sok üres fénymásolatod,
ceruza toll helyett,
méretarányos sablonokkal
egyszerűbb
 

# tipp

Online lakberendező programok
KATT
 
 

# segítség

http://www.miszkeco.hu/lakberendezes/ingyenes-online-lakberendezos-tervezok/


Design

LÉPÉS 05

LÉGY KREATÍV

MIÉRT JÓ? 

 

 

kép: homedit Misz keco

Optikai tunning
 
 

# feladat

Hogy ne csak kényelmes, hanem
neked szép legyen a lakás
Hogy szuper lakásod legyen
 
 

# miért kell?

Harmónikus összhatás
Kellemes látvány
HŰHA
 
 

# cél



Design

LÉPÉS 05 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

HOGYAN?
Az #1-es lépésben csomó ötletet gyűjtöttél össze arra vonatkozóan, hogy
hogyan is nézzen ki ez a szoba vagy ez a lakás. Talán túl sokat is.:)
 
A feladat most az, hogy SZELEKTÁLJ.
Szigorúan nézd át a képeket és töröld ki azokat: amik már nem tudod,
miért tetszettek és azokat is,  amiket csakis azért mentettél le, mert
tetszett a tengerparti kilátás, de sajnos Te nem a tengerparti nyaralódat
rendezed be. 
Jó sokat kitöröltél, nem? Ok, akkor most nézd a maradékot:
 
Mi a KÖZÖS ezeken a képeken? A hangulat? A színek? A minták? A
bútorok formája? Keresd meg, mi lehet az!
 
TE MILYEN HANGULATOT SZERETNÉL A LAKÁSODBAN?
Szeretnél egy nagyon letisztult, nagyon modern nappalit? Vagy egy
kuckósat? Vagy legyen picit bohókás? Milyen legyen? Ezekben segítenek
neked a képeid. Gondolkodj, álmodozz, keress még ötleteket. Megvan?
Szuper! Akkor nehezedik a dolog.
 
Nézd meg újra a képeket! Csukd be a szemed és képzeld el, hogy a kívánt
hangulatot hogyan tudod elérni. Például, milyen színekkel, mintákkal,
anyagokkal, formákkal. Amik nagyon sokat fognak segíteni, azok a
SZÍNEK. Meg a többi Miszkeco Gyorstalpaló. Meg Miszkeco blogja. :)
 

Optikai tunning
 
 

# feladat

Hogy ne csak kényelmes, hanem
neked szép legyen a lakás
Hogy szuper lakásod legyen
 
 

# miért kell?

Harmónikus összhatás
Kellemes látvány
HŰHA
 
 

# cél



Design

LÉPÉS 05 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

 
ELSŐ TIPP
Arról már volt szó, hogy a lakás adottságait is figyelembe kell venned,
amikor színeket keresel.
 
Alapvetés, hogy ha pl túl sötét a lakás, a falakra a legjobb, ha valamilyen
hideg, világos árnyalat kerül. Vagy valamilyen világos semleges árnyalat.
Kicsi lakás tűnhet tágasabbnak, nagy belmagasság alacsonyabbnak, stb.
De: az is adottság, ha mondjuk nem szeded fel a parkettát, mert jó
állapotban van, szép is és minek is felszedni. Akkor már egyvalami biztos:
a fa melegsége, és a fa színének az árnyalata.
VEGYÉL MINDENT FIGYELEMBE
 
MÁSODIK TIPP
Ha az egész lakás színeit választod ki, fontos, hogy az egész lakásnak egy
egységet kell alkotnia. Ehhez egy nagyszerű eszköz, ha egy vagy több
színt választasz ki és azt végigviszed az egész lakáson. Ez a szín bárhogy,
bármiben megjelenhet: textilen, kiegészítőn, képen, falon, tapétán,
lámpán, bárhol. Ne feledd! Egy színnek rengeteg árnyalata van!
 
HARMADIK TIPP
A színek nagyon sokat tudnak neked segíteni. 
Meg Miszkeco többi Gyorstalpalója is. 
Meg a Miszkeco sorozatok a blogon. Olvasd!

 
 
 

# 3 tipp



Design

LÉPÉS 05 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

 
ELSŐ TRÜKK A MOODBOARD
KATTINTS és nézd meg, mi ez!
 
 
MÁSODIK TRÜKK A SZÍNTERV
KATTINTSD   és nézd meg, mi ez! 
Ajesz:  KATTINTS és  jön még segítség :)
 

 
 
 

# 2 trükk 
# 3 segítség

 
 
 

MOODBOARD

 
 
 

SZÍNTERV

 
 
 

SZÍNTERVEZŐK

 
 
 

IDE KATTINTS!

http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/titkos-trukk-szinterv/
http://www.miszkeco.hu/lakberendezes/titkos-trukk-moodboard/
http://www.miszkeco.hu/lakberendezes/titkos-trukk-moodboard/
http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/titkos-trukk-szinterv/
http://www.miszkeco.hu/mindent-a-szinekrol/jatek-szinekkel-szintervezok/
http://www.miszkeco.hu/lakberendezes/titkos-trukk-moodboard/


Design

LÉPÉS 05 NA AKKOR
TESSÉK?

 

 

Misz keco

Most már tudod, hogy mik és hol lesznek a szobában, milyen színeket
használsz majd, egyrészt, mert tetszenek, másrészt meg szükséged van
pont ezeknek a színeknek a szuperképességére.
 
MOST JÖN A CSERESZNYE A HABON!
Most kell finomhangolni az eddigieket:
Pontosan melyik árnyalat kerül a falra? Milyen színű lesz a kanapé?
Milyen lesz a formája? Milyen lesz a szőnyeg? Hova teszed a képeket?
Biztos végig gondoltad a világítás kérdést? A dohányzóasztal méretben
is passzol ahhoz a kanapéhoz? Nem lesz messze a tévé? Hova kerül a
mini falovacska gyűjteményed?Jó sok kérdés, igaz?
 
KEZDŐHET A NÉZELŐDÉS!
Ebben a boltban vannak most leárazva a székek, itt meg amúgy is nyári
leárazás van, itt ingyenes a szállítás. Nézelődj és mindent írj fel! Nehogy
úgy járj, hogy végre megtaláltad a bulldogos plüsspárnát,és elfelejtetted,
hogy mi volt a bolt neve!
 
Na most vedd elő a MOODBOARDodat és FRISSÍTSD mindennel!
Megtalálad az étkezőszéket? A csempét? A díszpárnát? A bármit? Akkor
ezekkel egészítsd ki a mooodboardodat! Ezen A Végleges Moodboardon
maradhatnak a hangulati elemek és minden, amit már rátettél és később
nem szedted le valamiért. Viszont mindennek, ami a szobában lesz, rá
kellene kerülnie. Igen, elvileg az utolsó csetreszig. A gyakorlatban azért
elég szerintem, ha nagyobb, főbb bútorok, színek , anyagok, minták rajta
vannak. De ezek legyenek rajta.
 
És MIÉRT JÓ EZ AZ EGÉSZ? Nézz rá és egyből kiderül, hogy minden
passzol e, mit húzz le inkább a listáról, min gondolkodj még. mielőtt
megveszed. És kiszállítják. ITT KEZDESZ EL SPÓROLNI!

Optikai tunning
 
 

# feladat

Hogy ne csak kényelmes, hanem
neked szép legyen a lakás
Hogy szuper lakásod legyen
 
 

# miért kell?

Harmónikus összhatás
Kellemes látvány
HŰHA
 
 

# cél
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Tervezés és újratervezés
Akcióterv
Határidők és feladatok
Budget
 
 

# feladat

Hogy ne csússz el időben, 
Hogy mindig tudd, mikor mit
kell csinálnod, 
Hogy ne menjen le mínuszba a
számlád
 
 

# miért kell?

A szuper lakás 
 
 

# cél
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MÁR MAJDNEM KÉSZEN VAGY, MAJDNEM ELKÉSZÜLT A TERV! 
Már csak egy utolsó lépés, és kész!
 
DE MIÉRT IS JÓ EZ? Mert van KONCEPCIÓD, AMITŐL NEM
TÉRSZ MAJD EL. 
Ne is térj, különben eddig feleslegesen dolgoztál az egészen, nem fogsz
tudni spórolni és egyáltalán nem biztos, hogy ha csak úgy „random”
lakberendezel, akkor a végeredménnyel teljesen elégedett leszel.
Ez az egész arra jó, hogy teljesen világos előtted, mit szeretnél elérni az
adott térben. Milyen funkciókat kell ellátnia az adott helyiségnek és
milyen hangulatot szeretnél elérni. Ehhez milyen színeket, formákat,
mintákat választasz, mit kombinálsz mivel.
Mivel ettől a koncepciótól NEM TÉRSZ EL, nem fogsz megvenni olyat,
amire nincs szükség, és olyat sem, amire szükség van, de nem illik a
lakásba. Tehát: időt, energiát és pénzt spórolsz!
 
LÁSSUK , MIBŐL ÁLL A TERV ÉS MI VAN MÁR KÉSZ:
 
A LELTÁR - mi áll rendelkezésedre és mi nem , mit kell megvenni és mit
nem
 
A BERENDEZETT ALAPRAJZ – milyen funkciókat különítesz el, hogy
komfortosan tudd használni majd a lakást, mennyi bútor kell, sok vagy
kevés
 
A SZÍNTERV – mit tudsz kihozni a lakásból az optikai tunningal és a színek
szuperképességeinek a segítségével
 
A MOODBOARD -hangulati összegzés színekkel, mintákkal, formákkal,
anyagokkal, hogy egyben lásd az egészet. 

Tervezés és újratervezés
Akcióterv
Határidők és feladatok
Budget
 
 

# feladat

Hogy ne csússz el időben, 
Hogy mindig tudd, mikor mit
kell csinálnod, 
Hogy ne menjen le mínuszba a
számlád
 
 

# miért kell?

A szuper lakás 
 
 

# cél
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JÓ, MI HIÁNYZIK MÉG ?
 
A 6.LÉPÉS!
 
Kicsit halkan mondom, mert sokak kiborulnak ilyenkor:
(bevásárló)LISTÁK! psssszt!!
 
Mielőtt folytatnánk, szeretném leszögezni, hogy bár nagy táblázatgyártó vagyok,
tudom én, DE: nem vagyok stéber!
 
Hidd el, hogy a listaírás nagyon de nagyon fontos segítség! Jó pénzszórás,
tanácstalan nézelődés, soha be nem fejezett felújítás ellen.
 
A listádban minden benne lesz: pontosan tudni fogod, hogy mit kell venned és
mikor, mit szállítottak ki és mire vársz még, és még azt is, hogy pontosan hogy
állsz most a beállított pénzügyi keretedhez képest. Hogy azt a nagyon drága
függönyt még meg tudod venni, vagy nem.
 

Tervezés és újratervezés
Akcióterv
Határidők és feladatok
Budget
 
 

# feladat

Hogy ne csússz el időben, 
Hogy mindig tudd, mikor mit
kell csinálnod, 
Hogy ne menjen le mínuszba a
számlád
 
 

# miért kell?

A szuper lakás 
 
 

# cél
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BEVÁSÁRLÓLISTA
 
Ennek AZ EGYIK FELÉVEL MÁR KÉSZEN IS VAGY!
 
 A „mi van már meg lista”, a leltár, amit a 3. lépésben már megcsináltál.
Mi van meg, mit kell még venni, mit kell javítani, tiszítani, festeni, stb stb,
és ha meg kell venni, hol és mennyiért, mekkorát, milyen színűt,
mennyiért  szállítják, és menyi a tisztítás költsége,ha tisztítani kell, és
mennyiért dolgozik a festő, és mennyibe kerül a festék ide értve a
takarófóliákat is.
 

# első lista
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AKCIÓTERV
 
Miről szól ez az egész?
 
A SZERVEZÉSRŐL. Mikor jön a festő, ő mikor lesz kész, mikor szállítják a
kanapét,ki szereli össze a valamit, mikor vegyem meg akkor ezt a
kanapét, megérkezik e a tapéta?
 
Ja, és még 2 nagyon fontos dolog, aminek nem szabad hiányozni a Titkos
Tervedből!
 
1. HATÁRIDŐ
Mert, ha nincs, akkor SOHA SEM LESZ KÉSZ az új nappali,konyha,
felújítás, festés ! Szintén tapasztalat és Miszkecó egyik első számú
szabálya, hogy ami nincs kész erre a határidőre, az soha nem is lesz. Nézz
magadba és ismerd el. Mert elfeleljtük, mert megszokjuk, mert másra
költjük a pénzt, mert jó az...
 
2. BUDGET
Mert, ha nincs, elszállsz és mínuszba kerül a bankszámlád. Az pedig
nem jó. Ha kevés az önuralmad, akkor meg főleg. Legyen a budget a
főnököd!
 

# akcióterv



Mi itt a lényeg? Röviden? 

NA LÁSSUK
EGYBEN! 

HOGY IS VOLT
EZ?

A SZUPERTITKOS
6 LÉPÉSES
MÓDSZER
 

# 01 nézelődés

.
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ÁLMODOZZ!

# 02 felmérés
GONDOLKODJ!

# 03 leltár
JEGYZETELJ!

# 04 funkció
TERVEZZ!

# 05 design
LÉGY KREATÍV!

# 06 a titkos terv
FIGYELJT!



VÁlaszok a Miszkecon 

OLVASS  MÉG!

RÖVIDEN 
A LÉNYEG

Töltsd le azonnal és ingyen. 
A lényeg röviden. 

MI SEGÍTHET
MÉG?

Miszkeco Gyorstalpalók

.

Miszkeco sorozatok
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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!



KATTINTS ÉS
TÖLTSD LE
MOST
AZONNAL.
INGYEN. Nézd meg a

többit is!

MISZKECO
GYORSTALPALÓK
SOROZAT

.
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LEGYEN NEKED
IS SZUPER
LAKÁSOD!

Misz keco

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


OLVASD!

Olvasd!

MISZKECO
SOROZATOK

.
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LEGYEN NEKED
IS SZUPER
LAKÁSOD!

Misz keco

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-sorozatok/


OLVASD
KÖVESD
SZERESD

MISZKECO.HU

.
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Titkos 
Szabályok
Trükkök
Megoldások

Lakberendezés röviden

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

Sok kép kevés szöveg

Sorozatok és
ingyenes gyorstalpalók

OLVASD
KÖVESD 
SZERESD

Hasznos sorozatok online
Mini tanfolyamok AZONNAL
és
INGYEN. 
 

http://www.miszkeco.hu/miszkeco-sorozatok/

