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INSPIRÁLÓ OTTHONOK
Fokvárosban

Miután a házaspár évekig lakott és dolgozott London központjában, lelkesed-
tek a gondolattól, hogy olyan helyen éljenek, ahol érintetlen természet veszi 
őket körül. Fokvárostól nem messze, a hegyek lábánál álló házukat csodála-
tos zöld táj öleli körül, ahonnan túrautak vezetnek a magaslatokba. 
SZÖVEG BALOG ZSÓFIA

 
FOTÓ ADAM LETCH

A HEGY LÁBÁNÁL
Tökéletes harmónia 

A ház eltér a környék hagyományos stílusú, fehér 
lakóházaitól, amelyek építészetileg is meg-

lehetősen konzervatívak. Szürke festett 
faszén színével felhívja magára a figyel-

met. A néhány szomszéd részéről ta-
núsított kezdeti ellenségeskedés 

óta szerencsére a legtöbben 
mára már megbékéltek a 

ház újszerűségével.
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A
 
nnak ellenére, hogy a belsőépítész há-
zaspár mindkét tagja Londonban szü-
letett, Katrina és férje is Dél-Spanyol-

országban jártak iskolába, és ott találkoztak először 
gyermekkorukban. A tengernél eltöltött évek emlékei 
még ma is mosolyt csal arcukra. Most, hogy meg-
született a kisfiúk, úgy érezték, vissza kell térniük 
egy természetközelibb életmódhoz, ezért döntöttek 
Fokváros mellett, ahol a feleség édesanyja is él. Húsz 
percre a belvárostól, húsz percre a tengertől és húsz 
percre a nagyszülők hazától áll új, pazarul berende-
zett otthonuk. Kutyájuk, Chili, aki Londonból érkezett 
velük, szintén örül új környezetének.

A fokvárosiak Constantia csendes, de viszonylag 
elit körzetét kissé unalmas vidéknek tekintik, de a 
tulajdonosoknak a nyugalom inkább vonzó volt. 

       A nappali déli 
 oldalfala végig üvegezett. 
 A nyitott ajtókkal 
    a ház szinte együtt él 
          a természettel, 
 hogy a lakók 
     csodás hangulatban 
  tölthessék napjaikat.

A karcköves munkalapú, matt, faszén színű konyhabú-
tor, az étkezőasztalok, a bárpult, csakúgy mint a háló-
szobák gardróbszekrényei vagy az ágyak, íróasztalok 

kivitelezésére helyi asztalosokat bíztak meg.

»
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Mindketten sokat utaznak, havonta egyszer a férj 
Londonba, Katrina  zisukba, bár emellett még van 
egy londoni lakásuk is, amelyet rövidebb időkre 
ki is tudnak adni.

A telken a ház előtt álló három, kissé szokatlan, 
de elbűvölő fa – egy pálma, egy Norfolk-szigeti 
fenyő és egy borsfa – volt az első, ami azonnal 
a házhoz vonzotta őket, no és a csodálatos ki-
látás a Table Mountain legendás hegycsúcsaira. 
Bár a ház a vásárláskor jó állapotú volt, de se mo-
dernnek,  sem inspirálónak nem lehetett nevezni. 
Igazi helybéli, vidékies stílusú épület volt, aminek 
láttán a belsőépítész házaspár fantáziája azonnal 
megindult, amikor elképzelték, mi mindent is lehet 
majd kihozni belőle. 

A ház alapjait megőrizve a belső falakat eltá-
volították, áthelyezték a mennyezetet, és hozzá-
adtak egy második emeletet is. Mivel az épület-
nek könnyűszerkezetes acélváza volt, ezzel az a 
kihívás járt együtt, hogy az alaprajznak nagyon 
precíznek kellett lennie, utólagos kiigazításokra 
kevés lehetőség nyílik, és a tervezőknek ez idáig 
még nem volt dolguk ezzel a technológiával. Az 
acélgyártóknak megadott információknak tehát 
minden részletre kiterjedőnek kellett lenniük. Ez 
a környezetbarát építési mód egyébként kevesebb 
helyszíni munkát igényel, ami azonnal vonzó volt 
számukra. „A szerkezet nagy részét előre gyártják, 
és a megérkezéskor gyorsan összeállítják. Nagyon 
izgalmas látni, ahogy az összes elem a helyére 
került.” – szól pozitív tapasztalatuk. A berende-
zéshez az Egyesült Királyságból fél konténer bú-
tort és néhány művészeti tárgyat szállítottak ide, 
néhányat kifejezetten az új házukhoz vásároltak, 
de a többiek már korábbról megvoltak. Miután az 
elmúlt hat évben négyszer is költözködtek, a kü-
lönféle bútorokat és szerelvényeket raktárakban 
tárolták, amelyek közül néhányat már majdnem el-
felejtettek. Nagyszerű volt tehát mindent újrahasz-
nosítani, és helyet találni nekik új házukban. 

Igazi különlegesség a hatalmas belma-
gasság, ami a ház egy pontján a tizenegy 
métert is eléri, nyolc méter a nappaliban 
és hat a hálószobákban. A kertben meg-
őrizték az eredeti fákat, melléjük még 
rengeteg helyi, vadon élő növényt és avo-
kádó-, sárgabarack- és citromfát ültettek.

»
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A hálószobában fehér, fakított padló, és helyi asztalosmester 
készítette éjjeliszekrények, személyre szabott franciaágy talál-
ható. A finom textúrák, a zöld párnák a környező növényzetet 
és a természetközeliséget idézik vissza.

A fehér fürdőszobában a legtöbb bútor és 
műtárgy Dél-Afrikából való. Szenvedélyes 
utazóként bármerre is járnak a világban, 
mindig gyűjtik a nekik tetsző darabokat.

  A szülők hálószobája , a gyerekszoba és 
a fürdőszoba is az új emeleti részen található. 
    A földszint merész és feltűnő berendezéséhez 
          képest itt minden nyugalmat áraszt.

A nemsokára kétéves baba szobájában  
életnagyságú zsiráfposzter hívja magára  

a figyelmet, amely egy helyi művész, Peter  
Jewiss alkotása. A padló, akárcsak a szülők 

nappalijában, itt is fakított fehér.

INSPIRÁLÓ OTTHONOK
Fokvárosban
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www.playassociates.com

A Play Associates londoni 
székhelyű belsőépítész-iro-
da olyan különleges házak 
megtervezésére vállalko-
zik, amelyek formájukkal, 
méretükkel és a felhasznált 
anyagok újszerűségével 
meghökkentenek. Az álta-
luk preferált, kissé etnikus 
bútorok nagy része helyi 
kézművesek munkája.

A nagyobb hálószobához tartozó monok-
róm fürdőszoba a meleg színeknek és 

a szőnyegnek köszönhetően barátságos 
hangulatú. A besétálós zuhany- 

kabinok tágasságérzetet kölcsönöznek, 
a kompozíció festményekkel és más 

művészeti alkotásokkal egészül ki.

A második hálószobából mély erkély 
nyúlik ki, és kínál békés teret a pi-
henéshez, jógázáshoz, munkához, 
olvasáshoz. Az egyik oldalon nyug-
ágyak, a másikon székek és asztalok, 
amelyeknek a kerti pálmafa és egy 
magas Norfolk-fenyő ad árnyékot.

A ház két szintjét mo-
dern, saját tervezésű, 
helyi mesterrel gyár-
tatott betonlépcső 
köti össze, a falakat 
műalkotások díszítik. 
A kávészínű falak 
nyugalmat sugároz-
nak, a nagy belma-
gasság pedig igazi 
térélményt nyújt.


