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EGY BRIT HÁZASPÁR SZÁMÁRA KÉSZÜLT CAPE TOWNBAN A VÁRO-

SON KÍVÜL A HATALMAS LUXUSVILLA. A DÉL-AFRIKAI APARTMAN KÜ -

LÖNLEGESSÉGE, HOGY AZ ÉPÜLET BÁRMELY PONTJÁRÓL CSODÁL-

HATÓ A PAZAR LÁTKÉP. A KÖRNYÉK EGYIK LEGKIEMELKEDÔBB ÉPÍ-

TÉSZETI REMEKMÛVE HÉT KÜLÖNÁLLÓ LAKRÉSZT FOGLAL MAGÁBA.

Szöveg: Kollár Franciska  Fotó: Adam Letch

Építészek: Greg Truen, Stefan Antoni, Jacques Prinsloo 
(Stefan Antoni Olmesdahl Truen Architects)

TÁGRA ZÁRT ÉPÍTÉSZET

 A tervezôk munkáját jelentôs mértékben 
inspirálták a környéken felhasznált anya-
gok és a jellegzetes színvilág.

A homlokzatokon több nemes és termé-
szetes anyaggal kombinálták a sötét tónu-
sú kôburkolatokat és a betonfelületeket.

A tervezôk szerint ezáltal szinte hivalko-
dóvá vált a ház külsô megjelenése és fel-
tünôen pazar, nagyvonalú látványával ki -
emelkedik a villanegyed épületei közül.

A telek tájolási és beépítési adottságai 
egyértelmûen befolyásolták a funkcionális 
elrendezést, amelyet az építészek a fényvi-
 szonyokhoz komponáltak.

Az óriási luxusvilla hatalmas, tágas he -
lyiségeit összekapcsolták a külvilággal. A 
kö    zösségi térhez két nagyméretû terasz 
tartozik. A nappali a keleti és nyugati tájo-
lás felé kibontott falaival olyan, akár egy 
nyitott pavilon a villa oldalában.
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KÜLFÖLDI HÁZ

A külsô szemlélô számára az érdesnek 
tûnô falburkolat látványát az itt-ott megcsil-
lanó fényes anyagok és a hatalmas üveg-
felületek ellenpontozzák.

Az épület belsô terei alumíniumbevona-
tot kaptak, ettôl kissé robusztus megjele-
nésû az alsóbb szinten átlátható óriási  
dü höngô. A meleg hatású diófa burkolattól 
pe  dig otthonos, barátságos az amúgy 
rend  kívül színvonalas és izgalmas épület. 
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Elmosódnak a határok az épített környezet és a természet lenyügözô látványa között, hozzájárulva az otthonos közérzet megteremtéséhez.
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A ház belsejében fekete márványozott 
felületekkel és egyedi üvegmegoldásokkal 
találkozhatunk. Ezeknek nem csak funkcio-
nális szerepük van, de egyedülálló dizájn-
elemei is a lakásnak. A hôség enyhítésére 
az építészek elôszeretettel használnak kô- 
és márványburkolatot, ami visszaveri a 
nap  sugarakat a külsô falakról.

A terasz mellett található feszített tükrû 
medence és az óceán együttes látványa 
megnyugtató hatása mellett egyediséget 
kölcsönöz a háznak, amely az éjszakai fé -
nyekben érvényesül igazán.

A belsô terekbôl kiszûrôdô világítás 
fényinstallációként hat. A nappal látható 
formabontó elrendezés és tömegformálás 
az oldalirányú megvilágítástól válik igazán 
magával ragadó vizuális térélménnyé.

A modern tervezôi szemlélettel alakított 
ház néhol az elegáns belsôépítészeti meg-
oldásoktól vált légiesen könnyeddé.
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7. SZINT

 1. szoba
 2. fürdõszoba
 3. gardrób 
 4. légtér

METSZET

7. SZINT

6. SZINT

6. SZINT 
 1. nappali
 2. étkezô
 3. konyha
 4. mosdó
 5. kamra
  6. tároló
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Az épület belsô részeiben a diófa falburkolatok dominálnak, amelyet a lebegô lépcsôfokoknál is elôszeretettel alkalmaztak.

Az emeleti hálószoba 
sarokra helyezett fal‐
méretû tolóajtóin át
élvezhetô az óceán 
csodálatos látványa.
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A ház díszévé vált a faburkolatú közlekedôtér és a lépcsôház, amelynek belsôépítészetét egyedivé varázsolják a fénytechnikai megoldások.

Az épület tömegformálása nem hasonlít 
a hagyományos villaépületekhez. A mere-
dek hegyoldalhoz simuló lépcsôs elrende-
zésû szintek alulról fölfelé növekvô alapte-
rületûek. Természetesen lift is segíti a há 
zon belüli közlekedést.

Az utcafronton sokemeletesnek látszó, 
zárt homlokzatú tömb legfelsô, két nagy 
alapterületû szintje az oldalra nyitott meg-
oldással egy kertes ház benyomását kelti.

Az alsó részeken a családtagok számára 
az intim szférákban az elvonulás lehetôsé-
gét, a vendégek elhelyezését és a kiszol-
gálófunkciókat oldották meg.

A szobák mindenütt lélegzetállítóan pa-
norámásak, de mindent felülmúló érzés az 
épület tetején tartózkodni, ahol a közössé-
gi helyiségek szinte lebegnek a tenger fe -
lett. A tetôkert füves napozóteraszát egy 
kü  lönleges szökôkút vízfüggönye hûsíti.


