
Bak, a modern elegancia 
nagykövete 

Klasszikus és elegáns stílussal 
rendelkezik. A minőségi és praktikus 
bútorokat kedveli. Vásárlásnál 
igyekszik neves, megbízható márkájú 
termékeket venni. Számára ezek 
egyfajta státuszszimbólumok, amik 
növelik az Ő értékét is. Nem szeret 
sok pénzt költeni, de hajlandó 
megfizetni a minőséget. Általában 
kevés bútora van, a zsúfoltság 
egyáltalán nem jellemző nála.  
Az egészen egyszerű berendezés 
híve, a bakot taszítják a rikító színek 
és a tarka minták. A karakteres 

csíkos és pöttyös drapériáktól, textilektől egyenesen rosszul van. Gyakran már túl 
puritán is a lakása, inkább hasonlít egy modern irodára, mint egy barátságos 
hangulatú otthonra. Érdemes feldobnia szobáit pár színes párnával és néhány 
különleges festménnyel. Kedveli a régi stílusú képeket, de pár absztrakt is helyet 
kaphat nála. Nosztalgikus alkat, a családi ereklyéket nagy becsben őrzi, és szereti 
kiemelt helyre tenni őket. 
Elképesztően lényeges számára, hogy saját tulajdonú lakásban éljen. Inkább kisebb 
helyen lakik, csak 
senkitől se kelljen 
függnie. A bak imád 
magaslatokon élni, 
szereti égigérő 
épületekből élvezni a 
kilátást. Ha nem telik 
neki többemeletes 
kertes házra, akkor 
mindenképp olyan 
lakást válasszon, 
aminek nagy ablakai 
vannak és az 5. szint 
vagy afölött található.   
Otthonába lépve egy kifinomult bemutatóteremben találjuk magunkat, dicsérjük meg 
ízlését, cserébe könnyebben elengedi magát és barátságosabb lesz. 
Házában mindig rend van és minden apró tárgynak meg van benne a helye, szerepe. 
Ki nem állhatja a felesleges kiegészítőket, mütyüröket. A technika legújabb 
vívmányainak használata nem jelent számára gondot, ezért általában a 
legmodernebb számítógéppel, televízióval és konyhai gépekkel rendelkezik. Időtálló 
bútorokat vesz, előszeretettel kombinálja a modern minimalista berendezést antik, 



faragott kiegészítőkkel. A rusztikus és retro bútorokat is kedveli. Érdemes díszállatot 
tartania, egy akvárium gyönyörűen életre kelti a legsivárabb szobát is. 
A letisztultság az egyik legfontosabb szempont számára lakása berendezésénél. 
Kedvenc anyagai a fém és a terrakotta, ahová csak teheti rakja ezeket. Ha kevésbé 
modern irányt követ, akkor pedig inkább üveg és fa bútorokat használjon. Kertjében 
pedig érdemes nagy kövekből kialakítania a padlózatot. A földszíneket használja 
leggyakrabban. Imádja a barna, drapp és 
szürke (több mint 50) árnyalatát. Ezeket 
leggyakrabban terrakottával, sötétzölddel, 
tengerészkékkel, fehérrel és feketével 
kombinál. Szeret sötét színeket alkalmazni, de 
lényeges, hogy a szoba összhatása világos 
legyen. 
Kínosan ügyel a pontosságra, ezért otthonában 
biztosan van legalább egy naptár, ami központi 
szerephez jut. Mivel rengeteget dolgozik 
érdemes otthonában is berendeznie egy irodát. 
Fontos, hogy kényelmes bútorokat válasszon 
oda. Mindenképp szerezzen be egy hátkímélő 
széket, és irdatlan mennyiségű tároló dobozt. 
Nagyon büszke elért eredményeire, ezért nem 
csak a dolgozószobáját dekorálja trófeáival, 
okleveleivel, hanem azok lakása minden 
pontján fellelhetőek. Az a célja, hogy a betérő 
vendég rögtön észrevegye kitüntetéseit és 
hozzáértőnek tartsa őt az adott területen. 
Sok napfényre van szüksége. Leginkább a 
természetes világítást pártolja, de lámpát is rak mindenhova. 
 
AJÁNLÓ: Ha kertes házban lakik, akkor mindenképp érdemes már a kültéri lépcsőit is 
LED szalaggal díszítenie, így vendégei már az előtt le lesznek nyűgözve, hogy 
beléptek volna az ajtón. Ha igazán szeretné kiemelni okleveleit, díjait, akkor a 
tökéletes megoldás rá, ha LED spotokkal fölülről megvilágítja őket, így olyanok 
lesznek, mint az értékes műtárgyak. A bak számára egy kisebb négyszög alakú LED 
csillagos égbolt lenne a legmegfelelőbb. Olyan helyre ajánlott raknia, ahol ki akar 
emelni valamit, ahová a legtöbbet ülteti barátait és üzleti partnereit. Legyen 
szembetűnő, de ne hivalkodó. A barna egy árnyalatában mutatna jól a háttér színe, 
de lehetőleg illeszkedjen a bútorai színéhez is. Végül pedig hideg fehér LED izzók 
ragyogjanak benne, hogy passzoljon a modern stílusú otthonába. 
 
TIPP: A legnagyobb bűn, amit elkövethetünk ajándékvásárláskor, hogy giccses 
dísztárgyakat választunk a számára. Csak olyan ajándékot vegyünk a baknak, ami 
praktikus és a hétköznapokban is tudja használni. Nagyon értékeli, ha egy régiséget 
adunk neki, vagy valamilyen nehezen beszerezhető tárgyat, de egy üveg minőségi 
bornak is mindig örül. 
 
 


