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Az idei évben április 3-7. között
érdemes kilátogatni a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontba, a
CONSTRUMA csokorra, az építőipar
hazai csúcsrendezvényére. 2019-ben
a CONSTRUMA és OTTHONDesign
kiállítások mellett a kétévente megrendezésre kerülő HUNGAROTHERM
is tagja e csokornak, így még szélesebb körű tájékozódási lehetőség
vár a szakmai látogatókra az újdonságok terén.
Az otthonteremtés legszélesebb
spektrumát kínálja a látogatóknak,
ilyen formában a szakma számára a
legfontosabb esemény. Jellegében
egyedülálló Közép-Kelet-Európában.
CONSTRUMA ÉS HUNGAROTHERM
NAGYDÍJ
2019-ben ismét CONSTRUMA és
HUNGAROTHERM nagydíjakkal ismerjük el az innovatív termékeket. A díjra
azon kiállítók pályázhatnak, akik az elmúlt évben új termékkel léptek a piacra. A beérkezett pályázatokat szakemberek alkotta zsűri bírálja el.
SZAKMAI NAPOK: Április 3-5.
Az első három napot ezúttal is a szakembereknek szóló programokkal színesítik a szervezők.
NAGYKÖZÖNSÉG NAPOK: Április 6-7.
Hétvégére a nagyközönségé a főszerep: gyakorlati bemutatók, ingyenes tanácsadások, a legújabb trendeket bemutató standok, akciók, finanszírozási
megoldások széles tárházát találják idén is.
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BÚTORSZÖVETSÉG
A Szövetség célja a teljes faipari szakmát megmozgató rendezvénysorozat létrehozása. Idén is lesz WoodLike workshop, ismét bemutatkozik az
Innowood és a Szövetség ezúttal is itt tartja éves közgyűlését, és ezt követően szakmai konferenciáját, melynek címe Fenntarthatóság és zöld megoldások a faiparban.
DESIGN MINDEN MENNYISÉGBEN
A Magyar Design standján fiatal hazai tervezők legújabb munkáin keresztül
tekinthetnek bele a bútortervezés trendjeibe.
KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉS
2019. január 1-től az eddig részben bevezetett HelloPay „Cashless rendszer”
felhasználási területe kibővül, készpénz helyett érintéses bankkártyával,
vagy HelloPay kártyával fizethetnek a látogatók.
Forrás: www.hungexpo.hu

Dr. Huzik Veronika
főszerkesztő

NAPPALI

NAPPALI

A saját
egyéniségedre
szabva
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A lakberendezés kemény munka,
nem elég hozzá bevásárolni
a jól ismert bútorboltokban.
A lakás végső hangulatát ugyanis
az apró nüanszok fogják megadni, azok az egyedi dolgok, amik a
te stílusodat képviselik.
Ettől válik a lakásod OTTHONNÁ.
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A nappali az otthon egyik központi eleme. Itt
heveredsz le a kanapéra egy hosszú nap után,
itt vívtok hatalmas társasjáték-csatákat a barátokkal, itt filmeztek a kedveseddel és itt látod
vendégül a családodat is.
Egy hangulatos nappalival nem csak a lakásodat dobhatod fel a saját ízlésed szerint, de
egy igazi közösségi teret is teremthetsz az
otthonodban. Ehhez viszont egy nagy rakás
apróságra lesz szükséged, amiket nem biztos,
hogy megtalálod bármelyik bolt polcán, így

kénytelen leszen kicsit mélyebben elmerülni a
lakberendezés világában.

VÁLASSZ MODERN
VÁSZONKÉPEKET!
A vászonképek segítségével hazaviheted a
világ legszebb tengerpartjait, Párizs hangulatát, az amerikai felhőkarcolókat vagy egy zegzugos kis erdőt.
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NAPPALI

Ahogy a mondás tartja: „Earth without art is
just Eh.”
Nem kell valódi képzőművésznek lenned
ahhoz, hogy egy kis művészetet csempéssz a
nappalidba - egyszerűen engedd egy kicsit szabadon szárnyalni a képzeleted, és próbálj meg
az üres fal helyére valami kedvedre való képet,
vagy mintát behelyettesíeni.
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Ha úgy érzed, nem megy, rengeteg - akár
ingyenesen elérhető vagy próbaverziós - számítógépes program is segítsédre lehet a látvány megteremtésében, legvégső esetben
pedig még mindig bármikor fordulhatsz szakemberhez, aki saját tapasztalata és a te fantáziád egyesítésével segít neked valóra váltani a
gondolataidat.

DOBD FEL A SZOBÁT
KÜLÖNLEGES
FOTÓTAPÉTÁKKAL!
Ha van a szobában egy egészen nagy falfelület, akkor semmiképpen ne hagyd ki a dekorációból a fotótapétát!

Ezzel a húzással optikailag növelheted a teret,
ráadásul egészen különleges stílust adhatsz a
szobának. Hazavihetsz egy hamisítatlan tengerparti hangulatot, de Chicago, New York vagy San
Francisco fényei is lehetnek a nappalid ékei. Ha
inkább a természetet kedveled, csodálhatod a
faladon egy őszi reggel színeit, egy különleges
tó szépségét vagy egy naplemente fényeit.
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NAPPALI
VÁLASSZ LE STÍLUSOSAN EGY SARKOT
PARAVÁNNAL!
Ha van egy dolgozósarok a szobában, nem kell, hogy minden papírt az
élére állíts, hiszen úgyis folytatod majd a munkát. Rejtsd el paravánnal a
kíváncsi szemek elől! A különleges térelválasztók segítségével kialakíthatsz
egy romantikus kuckót vagy egy játszósarkot is a gyerekeknek úgy, hogy
közben még különlegesebbé teszed a szobát. Lehetnek a nappali ékei
különleges orchideák, de választhatsz térhatású képek közül is. Ha a művészi vonalat vinnéd tovább, számos absztrakt paraván közül is válogathatsz.

MIRE FIGYELJ ODA
A DEKORÁLÁSNÁL?
Az egyetlen dolog, amire érdemes odafigyelni, az a zsúfoltság elkerülése.
Nem érdemes például nagyon színes paravánt választani egy olyan fal elé,
amelyre szintén mozgalmas fotótapéta került. A kevesebb több: az egyszerű hátteret bolondítsd meg egy különleges dekorációval, így olyan egyedi
és különleges nappalid lehet, ahol a pihenés és a baráti összejövetel során
is mindenki jól érzi majd magát.
Ezeket a dekorációs elemeket annyira könnyű felhelyezni, hogy akár
egyetlen nap alatt teljesen megújíthatod nappalidat – mire vársz hát?

Parketta Centrum Kft.
■ Hagyományos-, szalag- és mozaikparketták;
■ Intarziás parketták gyártása egyedi
megrendelések alapján;
■ Kis- és nagykereskedelmi tevékenység;
■ Szaktanácsadás helyszíni felmérés alapján;
■ Kivitelezési munkák lakosság és közületek részére.

www.parketta.hu

Parketta Centrum Kft.
1149 Budapest XIV., Mexikói út 5.
Tel: 1/363-23-67,
30/970-33-36, 30/871-54-60
Nyitvatartás: H-P: 7-17h, Sz: 7-12h
E-mail: cshang@gmail.hu
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Medence szakáruház
Medence téliesítése
Gyál, Kőrösi út 25.

www.aquaclean.hu
webáruház:

www.medencesbolt.hu

Tudtad, hogy
bármilyen fotóról vagy festményről
rendelhetsz vászonképet vagy fotótapétát
tetszőleges méretben?
di élményeidet,
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Akaszd ki a faladra
tményeidet!
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kedvenc tájaidat,

Egyedi vászonkép

30%

kedvezménnyel
Rendelésnél az adatok oldalon
a “Van kuponom“ mezőbe írd
be a HAZAK30 kuponkódot!

vaszonkepszalon.hu

A kuponkód 2019. április 30-ig érvényes.

kezdd itt:
vaszonkepszalon.hu
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TERVEZZÜK MEG

ÁLOMKONYHÁNKAT
2. rész
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Folytatjuk a múlt havi
számunkban elkezdett
témát, amely az álomkonyha tervezésével
foglalkozik.
Mielőtt belemerülnénk
a részletekbe, erősítsük
meg ismét, hogy a jó
konyha nem csak főzés,
de a kikapcsolódás és a
társas együttlét színhelye is egyúttal. Legyen
olyan, hogy hazatérve
szívesen dolgozzunk
benne.

A konyha tervezésénél fontos szempont,
hogy szeretünk-e főzni, vagy nagy igénybevétellel járó munkánk és életvitelünk miatt
többnyire csak kész- vagy félkész ételeket
készítünk-e. A tökéletes konyha kényelmes,
de alkalmas arra is, hogy helyt adjon nap, mint
nap végzett tevékenységeinknek. Ha szívesen
főzünk családtagjainkkal együtt, gondoskodjunk sok munkafelületről; lehetőleg két mosogatót szereltessünk fel.
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KONYHA
Ha szeretünk diskurálni, talán a nyitott konyha célszerű, ahol főzés közben is részt vehetünk a társalgásban. Ide csatlakoztathatjuk a
kamrát, a reggeliző pultot vagy a mosóhelyiséget; végre olyan munkaasztalunk lehet, amilyenről mindig is álmodtunk.
Engedjük szabadon szárnyalni fantáziánkat, de gondosan ügyeljünk minden részletre.
A konyhát mindennél átgondoltabban kell
kialakítani.

ÚJJÁÉLEDŐ HAGYOMÁNY
A hajdani nagy, hatékony munkára tervezett
és könnyen rendben tartható konyhák példa
értékűek napjaink tervezőjének.
A legkorszerűbb konyhák a múltból vett példákra épülnek. A fehér szekrények, a mázas
csempék, a márvány-tetejű pultok és a rozsdamentes szerelvények a történelmi nagybirtokok konyháit idézik. Ezek az anyagok jó érzékkel használhatók napjaink családi konyháiban
– ma is kedvező tulajdonságaik, elsősorban
tartósságuk miatt népszerűek.
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Egykor a nagyméretű, szabadon álló pult
is nélkülözhetetlen volt, hisz több szakács
egyidejű, kényelmes munkáját tette lehetővé.
A benne elhelyezett második mosogató kedvezően szűkítheti a mozgásteret, miáltal a háziasszonynak kevesebbet kell futkosnia. A valaha
szokásos éléskamra ismét divatba jött. Nagy
előnye, hogy kevesebb szekrényre van szük
ség, így a konyhára sok ablak tervezhető.

MIÉRT JÓ EZ?
A hagyományos anyagokat modern ízléssel
társító, tágas konyha stílusos és praktikus.
A NAGYMÉRETŰ, szabadon álló szigetpult
jól illeszkedik a tágas térbe, és irigylésre méltó munkafelületet biztosít. Nyitott alsó lapján
számos, minden oldalról könnyen hozzáférhető eszköz tárolható. Így a pult tömege sem hat
nyomasztóan.

AZ U ALAKÚ elrendezéssel csökken a háromszög alakú mozgástér, a szabadon álló sziget
pultban elhelyezett mosogató pedig kikerült a
közlekedő-útvonalból.
A JÓL MEGVÁLASZTOTT ANYAGOK és bádogkellékek a fehér-fekete színösszeállítással megszépítik a helyiséget. A tűzhely fölötti fal közepén a házi készítésű fűszertartó polc egyszerű,
ám hasznos fókusz.
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KONYHA

Szellemes megoldások
Aki szeret főzni, és tetszetős környezetben gyorsan óhajt dolgozni, jól teszi, ha profi
módon alakítja ki konyháját.
Konyha
A hivatásos séfek birodalmát jelentő nagykonyhából remek ötleteket meríthetünk. Az
éttermi konyhákban fellelhető, magas hatásfokkal működő gépek háztartási változatai sok helyen megvásárolhatók, és bizonyos
mó
dosításokat teljes felújítás nélkül is elvégezhetünk. Saját főzési szokásainkhoz igazodó
megoldásokat válasszunk.
Szellemes konyha
A márványlap például hidegen és feszesen
tartja a tésztát; a tűzhely közelébe szerelt csaptelep a leveses fazekak gyors feltöltését teszi
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lehetővé, míg a szabadon álló szigetpultban
elhelyezett mosogatóban egyszerűbben és
kevesebb fáradsággal öblíthetjük le a zöldséget tisztítás után és aprítás előtt.
Miért jó?
A szigetként középre állított munkaasztaltól
a lelkes háziasszony minden szükséges háztartási készülékén át az egyedi tárolási megoldásokig minden ötletet professzionális konyhákból vettek át.
AZ ÉTTERMI TŰZHELYHEZ vízvezeték csatlakozik az edényeket hosszú nyakú csapon át
lehet feltölteni. A gyakran használatos eszközök
rendszerezetten és hozzáférhetően sorakoznak
egy fémrúdon.
MINDEN SZINTEN tágas, az adott holminak
megfelelő tárolótér áll rendelkezésre. A hidegen felszolgálandó ital kényel
mesen elfér a

borhűtőben, míg a fűszeres üvegek méretre
szabott fiókban kaptak helyet.
A KISEBB KONYHAGÉPEK, így a turmixgép és
a kenyérpirító a professzionális modellek háztartási változatai – ugyanolyan hatékonyan és
könnyen kezelhetők, mint a nagyüzemi példányok.
A BEÉPÍTETT ÍRÓPULTON recepteket lehet
másolni, míg a felső polcokra szakácskönyvek,
gasztronómiai újságok és egyéb konyhai eszközök tehetők.
Fesztelen társalgás
Aki egyszerű ételeket készít vagy készételeket fogyaszt, szabadon élvezheti a kicsi, osztatlan teret.
Fesztelen társalgás
Az alkalmi szakács számára megfelelő nyitott konyha a kötetlen társalgáshoz és evéshez épp hogy elegendő helyre zsúfolható. Kis

Prémium minőségű, a legújabb trendeket képviselő, innovatív
megjelenésű anyagainkkal megvalósítjuk az Ön által megálmodott teret
otthonában. Bemutatótermeinkben minták széles választékával várjuk
vásárlóinkat országszerte 5 telephelyen.
Elérhetőségek:

Lapp-fa kft. Központi telephely:
1044 Budapest, IV Ipari Park u. 5.
Tel/Fax: 370-8452, 370-8453 ; 231-0693
Mobil: 06/20/382-8164 ; 06/30/367-5162 ;
06/30/266-2194
Nyitva tartás: H-P: 7:30-16:30
E-mail: sales@lapp-fa.hu ; info@lapp-fa.hu
Web: www.lapp-fa.hu
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Gyöngyszórt,
nemesített
vagy roppantott?
A különleges VIA+ felületkezeléssel ellátott Viastein térkövek
új távlatokat nyitnak a kertépítésben.
Térkő és térkő között óriási különbségek lehetnek. A Viastein térkövek egytől egyig a gyártó saját, biharkeresztesi üzemében készülnek, mely mind méreteit, mind technológiai
fejlettségét tekintve egyedülálló Európában.
A prémium termékek minőségét az egyedülálló felületkezelési lehetőségek fémjelzik.
Minden VIA+ gyöngyszórt felület a nemesacél golyók, a tisztítás és a speciális CleanProtect
impregnálási eljárás után nyeri el végső formáját. Az így kezelt térkövek ellenállóbbak a szen�nyeződésekkel és az időjárás viszontagságaival
szemben, ráadásul a tereknek, épületeknek is
változatosabb és esztétikusabb megjelenést
biztosítanak.
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A VIA+ nemesített térkövek a CleanProtect
eljárás mellett kíméletes gyémántkefés simítással nyerik el különleges, antikolt hatású felületüket. A nemesítéssel kialakított, egyszerre
funkcionális és esztétikus térkövek harmonikus
kapcsolatot teremtenek a kint és a bent között,
így a klasszikus szempontoknak és a modern
kor követelményeinek is tökéletesen megfelelnek.
A VIA+ roppantott falazóelemek a prémium minőségű térkövek tökéletes kiegészítői,
melyek a válaszfaltól kezdve a zajcsillapításon át
a kerti tavakig számos felhasználási lehetőséget
rejtenek magukban. A letisztult élképzéssel ellátott, mindkét oldalukon hasított falazóblokkok

és terméskövek a legkorszerűbb kertnek is
antik hatást kölcsönöznek.
A Viastein termékpalettájából a terméskő
megjelenésű Almada Strukturált térkövek, a
patinás Vieto Mistro burkolatok, az elegáns
Grando lapok, az exkluzív Folio Fino teraszburkoló lapok és a Mattone Tres falazóblokkok is
rendelhetők VIA+ felületkezeléssel. A viszonteladó partnerek listáját és a legújabb, akciós
kiadványt egyaránt a www.viastein.hu oldalon
található, de a prémium térkövek minőségéről a GardenExpo és a Construma szakkiállításokon is meggyőződhet mindenki. A Viastein
minden érdeklődőt szaktanácsadással és sokoldalú programokkal vár.
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FÜRDÕSZOBA
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PRAKTIKUS
ÉS KÉNYELMES

FÜRDÕSZOBA
A fürdőszoba az alapvetően nedves környezet és
folyamatosan magas páratartalom miatt teljesen
más igényeket követel, mint lakásunk egyéb
helyiségei, és mivel családunk tagjai naponta többször is igényben veszik, igyekeznünk
kell úgy kialakítani, hogy kényelmes, könnyen
tisztítható és lehetőleg még esztétikus is legyen.
A fent említett okok miatt az egyik elsődleges szempont a fürdőszoba tervezésénél a
beépítendő anyagok vízzel, gőzzel, lúgokkal és
savakkal szembeni ellenállósága, de az is elvárható, hogy könnyen és gyorsan takaríthatók
legyenek.

A természetes anyagok nagy része a fürdőszobában teljesen használhatatlan, mivel a
különféle gombák és baktériumok könnyen
megtelepedhetnek rajtuk, illetve a tartós vízes
hatás hosszú - esetlenként már rövidebb - időn
belül szerkeszeti roncsolódást idéz elő bennük.
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Mára számos olyan anyag áll rendékezésünkre, melyek korszerűek, tetszetősek és könnyen
takaríthatók, ráadásul abszolút elérhető áron
beszerezhetők.
A fürdőszoba falára ezek közül a műanyag festékeket, a mázas, égetett kerámialapokat, a márványokat, a műanyag vagy fóliás falburkoló elemeket, illetve a tükröt ajánljuk.
A padló burkolásához a ma már nem túl divatos és valljuk be, nem is túl esztétikus linóleum

helyett használhatunk lakkozott parafát, mázas,
égetett kerámialapot, márványt, víztaszító laminált padlót.
A szaniterek anyaga a klasszikus rozsdamentes acél mellett lehet ü
veg
szálas poliészter,
fajansz, gránit vagy akár edzett üveg.
A bútorokhoz használható anyagok: laminált víztaszító bútorlap, üvegszálas poliészter,
edzett üveg, rozsdamentes acél, PVC, telített,
felületkezelt fa, vízlepergető textil.

A szerelvények anyaga felületkezelt nemesfém, rozsdamentes acél, különféle műanyag,
edzett üveg.
A fürdőszobai bútor lehetőleg ne legyen lábakon álló, hanem inkább szereljük a falra, így
akadálytalanul takaríthatunk alattuk. A polcok
lehetőleg üvegből készüljenek, mert így kön�nyebb a rajtuk tárolt tárgyak áttekintése.
Nyitott polcokon lehetőleg csak tetszetős és
gyakran használatos tárgyakat tároljunk!
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FÜRDÕSZOBA
Ügyeljünk arra, hogy az ajtókon és a fiókokon szellőzőrácsok vagy furatok
legyenek, mert így talán elkerülhető a penészesedés.
Célszerű a mosdó alatti holt rész beépítése, mert ezzel a tárolásra szánt
hely növelhető. Jó, ha a mosdó fölötti tükröt egy tárolószekrénykére szereljük, mert az ilyen tárolóhely is rengeteg piperecikket képes elrejteni.
Mozgáskorlátozott, kerekes székes családtag esetén a mosdó alatti részt
hagyjuk szabadon, a fölé elhelyezett tükör viszont legyen billenthető!
A ruhaakasztókat a térkihasználás miatt bátran szerelhetjük a fürdőszobaajtó
belső síkjára. Gyermekeknek 120-130 centiméteres, felnőtteknek 180-190 centiméteres magasságban. Manapság a mosógépek is a fürdőszobában kapnak
helyet.
A gép számára külön csapot kell felszerelni és gondoskodni kell a felesleges
víz elvezetéséről, ezt gyakran a kádba, a mosdóba vezetik, vagy a csatornára is
csatlakoztatható.

ÉRINTÉSVÉDELEM A FÜRDŐBEN
A fürdőszobák többségükben ablak nélkül készülnek, ezért sötétek, bennük a hiányzó fényt mesterséges megvilágítással kell pótolni, hogy a burkolóanyagok, szaniterek és egyéb berendezések élénk színeikben ragyogjanak.
A biztonság érdekében - főképp gyermekes családok esetében - a fürdőkádból, zuhanyozóból semmilyen elektromos szerelvényt ne lehessen elérni
vagy használni! A teljes elektromos hálózatot gyorsmegszakítóval lássuk el,
hogy védjen az áramütés ellen. A fürdőszoba építése és berendezése olyan
műszaki megoldások sokaságát igényli, hogy megfelelő szakembereket kell
bevonnunk a munkába.

NYITVA HÉTFŐ-SZOMBAT 9 - 18!
Az otthon varázsa

CSEMPE - FÜRDŐSZOBA
Több mint 100 gyár termékét
kínáljuk egy helyen, akár azonnal,
hatalmas saját raktárkészletünkről!

GRES PORCELÁN LAPOK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
Burkolóanyagok, szaniter áruk, csaptelepek,
zuhanyok, kádak, parketták, TAPÉTA..

ÁLLANDÓ AKCIÓKKAL
VÁRJUK!

Díjmentes házhozszállítás 200.000 Ft
felett - Budapest és Pest megye!

• III. kerület, Bécsi út 232.
• IX. kerület, Soroksári út 106-108.
Telefon: 387-79-20, 216-81-17

www.bepa.hu • bepa@bepa.hu
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csempe, padlólap,
mozaik, homlokzat
burkolat, szaniter, kád,
élvédő, segédanyag

Országosan
közel

szaküzlet

CONSTRUMA
G PAVILON 405/D stand
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GYEREKSZOBA

TINISZOBA

divatõrülteknek
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Tinédzserkorba lépéskor teljesen új igényekkel, hangulatokkal és
érdeklődési körökkel kell
megbirkóznia nem csupán
a s zülőknek, de gyermekünk s zobájának is.
Amennyiben lánygyermekünk van, ebben a
korban nagy valószínűséggel a divaté lesz a
legmeghatározóbb szerep.
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EGY HELYISÉG,
TÖBB IGÉNY
Egy tinédzser lány szobájának rengeteg különböző igénynek kell megfelelnie, egyszerre kell betölteni a
nappali, a hálószoba, a tanulószoba
és a gardrób szerepét, valamint nem
feledkezhetünk el egy tükörről és
a hozzá tartozó szépítkezősarokról
sem, ahol feltehetően elég sok időt
fog eltölteni gyermekünk.
Egy kisebb szoba esetében ezeknek a tevékenységeknek a különböző
állomásai maximálisan ki fogják használják a rendelkezésre álló, erősen
limitált teret.
Például, ha nyitott végű módon
helyezzük el az íróasztalt a kényelmes,
többfunkciós hatás érdekében, akkor
gyermekünk zökkenőmentesen vált-

hat majd a varrógép és a tükör között, hogy
trendi szociélmédia oldalakon posztolhasson magáról.

MINDEN
ELLENŐRZÉS ALATT
Egy tinédzserkorú lány szobája hihetetlen
mennyiségű dolgot kell bezsúfolnunk, amihez elkerülhetetlen a szükséges mennyiségű tárolók, polcos és fiókos szekrények, illetve tárolódobozok beszerzése.
Ahhoz azonban, hogy megakadályozzuk
a kitörni készülő káoszt, rendszereznünk is
tudni kell. Rendezzük el olyan módon a tárolókat, hogy gyermekünk könnyen elérhesse
azt az aktuális tevékenységtől függően, így
minden dolog ott lehet, ahol arra szüksége
van.
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GYEREKSZOBA

GARDRÓBSZOBA –
AZ ÁGY ALATT
Az öltözködés kritikus pontja a mai fiataloknak, és nincs az a szekrénymennyiség, ami elegendő lenne az aktuális divatnak megfelelően
hónapról-hónapra gyarapodó, ruhamennyiségnek.
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Amennyiben - nagyon bölcsen - emeles
ágyat választottunk ki csemeténknek, az egyik
legkézenfekvőbb megoldás a ruhák tárolására az ágy alatti tér - nem is gondolnák, hogy
mennyi minden férhet be ide.
Akár egy saját nyitott gardrób.
Belép, kiválasztja az aznapi megjelenését, és
már a a nyakába is veheti a világot.

ÉJJELISZEKRÉNY
Ha a közelünkben vannak a mindennapos
dolgaink, akkor még jobban élvezhetjük őket.
Egy polc a párna közelében – ahol elfér egy
jó olvasnivaló, egy ébresztőóra és egy vezeték
nélküli töltővel szerelt lámpa – és már készen is
állunk a jó alvásra.

Az otthon
melege
A Sergio Leoni az olasz MCZ csoport tagja. Egyedi gyártású kerámiából készülnek minőségi fa és pellet tűzelésű kályhái. Légfűtéses, hőtárolós, sütős, fűtés
rendszerre köthető változatban.
Sergio Leoni műhelyében minden készülék kézzel készült, természetes elemekkel
és anyagokkal - mint például agyag, víz és tűz.
Az eredmény művészi kályhák gyűjteménye, amely örökké tartó és utánozhatatlan melegséget áraszt, páratlan érzelmeket ébreszt szépségükkel a palotákban,
kastélyokban és a hagyományos mai modern otthonokban.
A gipszformákba öntött „keverék” melynek receptje titkos évszázadokon át változatlan technikát követett,. Még az öntőformák is kézzel készültek, és csak korlátozott számú termék előállítására szolgálnak, mert egy idő után eldeformálódnak.
A kerámia bélésnek a tűzhelyhez kell illeszkednie, mint egy egyedi öltöny.
A tömeggyártás fogalma nem tartozik a Sergio Leoni vállalati filozófiájához.
Minden kályha egyedi darab.

R

Grena a természetes
kandalló burkolat
alapanyag
A Grenaisol nemcsak falszigetelésre
alkalmazható, hanem építőlemezként is akár egy modern vonalvezetésű, akár rusztikus kandalló burkolatának kialakítására.
A legnagyobb előnye, hogy az
egészséget nem károsítja, sőt újrahasznosítható. Különböző burkolat
formákat - lépcsős szögletes, íves,
beugrós, polcos – tudunk egyszerűen kialakítani tartószerkezet nélkül.

Összefoglalva:
• tiszta
• gyors
• könnyű
• hatékony
• egyszerű
• higiénikus
• gazdaságos
• környezetbarát

Zsófiné Natkó Marianna
Zsófi Team Kft.
0630/3038-648

www.mczkandallo.hu
/https://www.facebook.com/olaszkandallo/
www.zsofiteam.hu
/https://www.facebook.com/zsofiteam.hu/
www.grenaisol.hu /
https://www.facebook.com/grenaisol/
https://www.facebook.com/
sergioleonikalyha/
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Rendezett és pihentetõ

HÁLÓSZOBA
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Közeleg a tavasz, és ezzel együtt a tavaszi nagytakarítás ideje, mikor is, lakásuk minden apró zugában rendet rakunk. Az ablakpucolás és portörlés mellett ne feledkezzünk meg hálószobánk rendbetételéről sem, ugyanis már az
apró változtatások is komolyan fokozhatják a pihenés során újratermelődött
energiánkat.
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LETISZTULT
ALVÓTERÜLET
A lehetőségekhez mérten minimalizáljuk
a zavaró tényezőket az ágyunk körül, hogy az
alvás kerüljön a középpontba. A komfortérzet fokozása érdekében válasszunk számunkra
hívogató méterárukat és kellemes színeket.
Már a nagy, nehéz paplanok is fényűző hatást
kölcsönözhetnek az ágyunknak, azonban né-

38 HÁZAK • 2019 március

hány jól megválasztott díszpárnával és takaróval további kiemelőszíneket is vihetünk a friss
fehér ágyneműbe.

OKOS, ÁRAMVONALAS
BÚTOROK
A nyitott hatás elérése véget igyekezzünk
minél egyszeűbb és áramvonalasabb bútorokat

választani a hálószobánkba. Amennyiben nem
rusztikus stílusban rendeztük be hálónkat,
őltözőasztalként akár egy egyszerű, vékony
kialakítású iróasztal is megteszi, így a fiókba
lehet rejteni a sminkfelszereléseket, de lehetőség van megmutani az olyan szép dolgokat,
mint az ékszerek.
Hogyha az ágy és az ablak közé esetleg valami dekoratív dísznövényt is teszünk, az segít
elmosni a hálószoba és külvilág közötti határt.
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1034 Bp., Bécsi út 120. I. em 100.

+36-30
+36 30 5157 825

www.selyemwebaruhaz.hu

20% kedvezmény

1034 Budapest, Bécsi út 120. I.em. 100.
Telefon: +36 30 5157 825
E-mail: info@silandsilk.hu

SaS
a hirdetés
felmutatójának!
www.sasingatlanok.com

INGATLANOK
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KÉNYELEM, SZÍNEKKEL
A hálószoba falainak festénél a legtöbben a
fehér, illetve a halványabb, pasztelesebb árnyalatokat választják, ám nem fogjuk megbánni,
ha egy kicsit merészebbek vagyunk, egy kékre festett hálószobafal például meglepően sok
melegséget képes adni a helyiségnek.
A teljes monotonitás azonban nyomasztó és
unalmas is lehet, így célszerű megtörni azt esetünkben a friss fehér kárpitokkal való kombinálással tökéletesen harmónikus hatást érhetünk el.
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SZABJUK SZEMÉLYRE
A TÁROLÁST
A személyre szabható tárolással nagyszerű
módon biztosíthatjuk, hogy mindennek legyen
helye. Próbáljunk meg olyan gardróbot választani, amik átkonfigurálhatok, hogy jól illeszkedjenek a helyhez, illetve minden ruhánk és
kiegészítőnk elférjen.
A tárolást az idő során folyamatosan igazítsuk és finomítsuk, hogy kitapasztaljuk, hogy
pontossan mire van szükségünk igazán, és az
hogyan lehet számunkra a legjobb.

SVÁBBAU Kft.
BEMUTATÓTEREM:
2083 Solymár, Külső Bécsi út 17/C.
TELEFON:06-26-560-820
E-MAIL: svabbau@svabbau.hu
www.svabbau.hu
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ALSÓTEKESI
FAISKOLA KFT.
Kapcsolj
energiatudatosra
A COzero Kft. elsősorban korszerű és energiatudatos épületgépészeti megoldásokat kínál a
tervezéstől a kivitelezésig (víz, gáz,
csatorna, fűtés – levegős és geotermikus hőszivattyús rendszerek, hűtés, hővisszanyerős szellőzés).
Vállaljuk továbbá épületek komplett energetikai felújítását, árnyékolását, pályázatok műszaki előkészítését, szennyesledobó kiépítését.
Cégünk elkötelezett, olyan műszaki megoldások alkalmazásaÁrudánk:
iránt,
Enying ter- Alsótekeres
melyek csökkentik a környezet
a 7-es úton
a 100-as
kilóméterkőnél
helését, rentábilisak
és magas
mi06 22 374-384
nőséget képviselnek,Telefon:
célunk minél
több alacsony energiát fogyasztó
Telephely:
épület létrehozása. Keressenek
min8130 Enying, Fenyő u. 4.
ket elérhetőségeinken!

fagyálló kül és beltéri mészkőlapok
pattintott lábazati és burkolókövek
fényezett és antikolt járólapok
kerti díszítő, termés és falazókövek
párkányok, lépcsők és kerítésfedlapok

Tel./Fax: 06 (22) 572-018, 06 (22) 572-038

www.altekfa.hu

COzero Kft.

KŐ-KER CSÁKVÁR KFT.

Gyümölcsfák, cserjék, rózsák, fenyők, örökzöldek,
épületgépészeti tervezés és kivitelezés
díszfák, évelők, edényes és töbször átültetett
iroda: 1147. Bp., Lőcsei út 100/a, tel: +36-20-428-77-72, +36-20-451-99-39
szoliter
növényeke-mail:
termesztése
és forgalmazása.
fax: +36-1-784-01-35,
info@cozero.hu,
web: www.cozero.hu

8083 Csákvár, Külterület 0188/2
Telefon: 06(22)706-333, 70/9779-313
www.kokercsakvar.hu
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PIRET MIX A JÓ MEGOLDÁS!!!
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www.piretmix.hu
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Tűzvédelmi kábel lezárás



Tűzvédelem



Füstzárás



Akusztikai zárás



Önzáró készülék



100%-os
megfelelőség



Tervezett
tűzvédelmi
határérték



0% kábel telitettség

50% kábel telitettség

100% -i g
telíthető
kábellel

Az EZ PATH egy
előre beépíthető
tűzvédelmi átvezetés
különböző kábel
típusokhoz.
Az épületek üzemeltetése
során felmerülő
újabb kábelek
behúzásához, illetve
megszüntetéséhez
nincs többé
szükség tűzvédelmi
szakkivitelezőre,
mert az EZ PATH
alkalmazásával nem
sérül a tűzvédelmi
lezárás.



Tol dó el em



Ká bel ba r á t t er vezés

Minden kábeltipusra
 Adat
 Optikai szál
 Vezérlés
 Tápkábel

100% kábel telitettség

Magyarországi forgalmazó: Lánghárító Kft. info@langharito.hu
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A HÁZAK
l egn a gyob
k á bemárcius
l bef oga d43
ó


KERT

Kerti munkák

TAVASSZAL

Lassan vége a télnek. Egyre többet süt a Nap és ilyenkor indulnak be igazán
a kerti munkák. A korai ültetés, metszés, magvetés stb. kisebb kockázattal jár,
igyekezzünk mielőbb elvégezni ezeket a munkálatokat. Már nyílnak az első
tavaszi virágok pl. hóvirág, tulipán, nárcisz.
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Március elején a az egyik legsürgősebb feladat a gyümölcsfák kiültetése. A meglévő idősebb gyümölcsfák törzseit alaposan nézzük
meg és tisztítsuk meg. A kisebb-nagyobb fagyrepedések, körül is le kell vágni az elhalt kérget
a fagyrepedéseket; ezeket sebvédő anyaggal is
be kell vonni. A kéregtörmeléket maradéktalanul gyűjtsük össze és égessük el, mert a földön
maradva fertőző gócot képeznek! Persze ne
feledkezzünk meg a metszésről sem.
Lombhullató növényeinket lemosó permettel védjük meg valamennyi gombás megbetegedéstől.
A díszcserék és díszbokroknál válasszunk
olyan növényt, mely egész évben szép látványt nyújt. Ezeket inkább a kertünk szélére
ültessük, hogy a szomszéd kert, telek eltakarását biztosítsák. Fontos a lombozat és a tetszetős alak. Válasszunk megfelelő alakú és méretű
növényeket. A régi díszcserjéket ritkítsuk meg.
Sövények fiatalítását tegyük meg.

Az évelő – és cserjeágyakat legkésőbb most
védjük meg a késői fagyoktól. A cserjéket is
ültessük át. A szoliter cserjék színgazdagsága
a levelektől, termésektől, virágoktól, de akár a
kéregtől is származhat. Évelők – és cserjeágyak
trágyázása szerves és vagy teljes értékű trágyával történjen. Szinte minden kerti növény
meghálálja a trágyázást. Érdemes figyelmesen
kiválasztani a megfelelő káli-műtrágyát.
Az Örökzöld magnólia (liliomfa) Egész
évben díszít nagy, fényes, sötétzöld leveleivel.
Nyár elejétől kora őszig hozza óriási, fehér illatos virágait. Leginkább a meleg, déli fekvést
kedveli, és savanyú talajban érzi jó magát. Évek
alatt kúp alakú formát ölt, így elegáns megjelenésével igazi ékessége lehet kertünknek.
A Leylandii-ciprus gyorsan növő sövénynövény az egyik legkiválóbb növény erre az
ültetésre. Éves növekedése kedvező körülmények között akár 1 méter is lehet. Hazánkban
jól bevált, szárazságtűrő, télálló fajta.
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KERT

Kertünk főbb ékessége a rózsa. A rózsatöveket napos, szellős helyre telepítsünk. A rózsák
számára a legmegfelelőbb talaj a középkötött,
tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású, enyhén savanyú talajtípus. A talaj típusát ebbe az
irányba befolyásolhatjuk talajjavítással, öntözéssel.
Az eltérő felhasználási célokhoz más-más
rózsaféle áll rendelkezésünkre. A, falak, kerítések befuttatására, takarására a kúszó, futó rózsákat ültethetünk. Futó, kúszó rózsát ne egyenesen, hanem ferdén ültessük a kerítés, vagy fal
felé. Talajtakaró rózsákkal viszont a talajon fedhetünk el nagyobb felületeket, de ezek mellett
még léteznek teahibridek, angol rózsák, törpe
rózsák stb.
Itt az ideje az első nyári virágok elültetésének. Ezeket alaposan önözzük meg, mert folyamatos és bőséges vízellátás nélkül a csemeték
nem gyökeresednek meg.
Kerti körömvirág (Calendula officinalis): fajtájától függően krémszínűek, sárgák, narancs-
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sárgák vagy narancsvörösek, részben barna
középpel, a virágzat egyszerű, félig telt. Tápanyagban gazdag, de ne tartalmazzon túl sok
nitrogént a talaja. Március-április-májusban
ültethető. A következő évben a saját magvait
elvetve magától előbújik. Az elhervadt virágot
szedjük le.
Piros gyűszűvirág (Digitalis purpurea): fajtától függően fehérek, bíborvörösek, foltosak. Mérsékelten száraz vagy üde, humuszban
gazdag, agyagos, mészszegény talajt igényel.
Amennyiben már van kertünkben akkor a hervadt virágokat szedjük le, virágzás után vissza
kell vágni és így a következő évben még egyszer virágzik.
Kisvirágú bársonyvirág (Tagetes Patula):
sárgák, narancsszínűek, vörösesbarnák, vagy
akár kétszínűek, a virágzat egyszerű, félig telt
vagy telt, erős illatú (ezért hívják népi nyelven
büdöskének). Nedves vagy mérsékelten száraz, minden normál kerti talaj megfelelő, akár
a nedves is. A talajt szerves trágyával vagy

komposzttal kell egyenletesen, nedvesen kell
tartani. Az elhervadt virágokat le kell vágni.
Az időjárástól függetlenül a tavaszi gyomirtások tervezésekor a gyomnövényekkel biztosan számolni kell. A gyomok ellen a kerttulajdonos állandó harcot folytat. A gyomirtást
tavasszal minél előbb el kell kezdeni, mert a fejlődő gyomokat sokkal könnyebb kiirtani, mint
a derékig érőket. A legősibb módszer a gyomlálásra, a kapálás és az ásás. Ezek fáradságos, de
eredményes módszerek. A kertünk növényeinek egy része segíti a gyomok megtelepedését, mások akadályozzák. Ha e kétféle csoportba tartozó növényeket felváltva telepítjük, azzal
már annyit elérhetünk, hogy a gyomok fellépésére nem összefüggő részen, csak szakaszonként kell számítanunk. Ugyanazon a területen
ne termesszünk sokáig gyomnevelő növényeket, hanem évente váltogassuk a gyomnevelőt
gyomelnyomóval, és egy éven belül is egymás
mellé mindig a másik csoportból válasszunk
növényt.

0%
Stressz

100% öröm
a kertednek és neked!
Az akciós Fiskars metszőollókat
keresse az áruházakban és viszonteladóinknál.

www.fiskars.hu
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szerelvények a vízellátásban
A HERZ már több mint száz éve a szerelvénytechnikai piac oszlopos tagja. Hírnevét az épületen
belüli vízvezetékek szerelése terén többek között a bronzból készült, megbízható elzáró- és kifolyócsapjaival alapozta meg. Az 50 évvel ezelőtt piacra dobott STRÖMAX A és STRÖMAX R modell
ma már klasszikusnak számít a szerelők körében.
Egy 1998-as uniós irányelv alapján új szabályozást
vezetett be az „ivóvízvezetékek szerelvényeinek”
piacán az osztrák kormány.
A törvény egyik legfontosabb újdonsága, hogy
megkülönbözteti a szaniter- és ivóvízvezetékekhez, valamint a fűtési- és hűtési körökhöz való
szerelvényeket.
Az épületeken belüli vízvezetékek szerelvényeinek és fittingjeinek speciális – az emberi szervezetre ártalmatlan – anyagból kell készülniük.
A HERZ által az ivóvízvezetékekbe szánt szerelvények és fittingek már több mint 10 éve egy
bronzhoz hasonlatos anyagból, alacsony cinktartalmú sárgarézből készülnek. Speciális anyagszerkezetük megakadályozza, hogy a cink kiváljon a
réz-cink ötvözetből, így megelőzi termékeink károsodását.
Az alacsony cinktartalmú rézből készül termékeink elnevezése általában a „DR” vagy „CR” jelölést
tartalmazza. A rövidítések az angol Dezincification(cinktelenedés-) vagy Corrosion-Resistant Brass
(korrózióálló sárgaréz) kifejezésre utalnak.
A réz ötvözetekből készült HERZ szerelvények
természetes (pl. kender vagy len) vagy mesterséges tömítő anyagokkal is használhatók. Ha a
szerelő természetes tömítőanyagok használata
mellett dönt, akkor ezek minősége kiemelkedő
jelentőségű.

A HERZ átfogó épületgépészeti termékválasztékában minden szakma megtalálja a szükséges
gyártmányokat. A szerelvények közül az ivóvízés szaniterszelepek egyik lényeges tulajdonsága, hogy megfelelnek a szabványoknak, amit az
ÖVGW (az Osztrák Gáz- és Vízszövetség) ellenőriz
és tanúsít. Természetesen Magyarországon ÉME
minősítéssel is rendelkezik, mely elengedhetetlen a termékek forgalmazásához. A HERZ, mint az
ÖVGW tagja már több mint 28 éve megszakítás
nélkül szerepel az ÖVGW által ajánlott vállalatok
jegyzékében.
A HERZ termékválasztékában egyenes- és
ferde ülékű elzáró- és beszabályozószelepek, valamint nyomáscsökkentők, visszacspó szelepek,
szennyfogók, cirkulációs szabályozószelepek,
termosztátos keverőszelepek és gömbcsapok is
megtalálhatók. Ezen kívül létezik még egy csöveket és fittingeket tartalmazó átfogó szaniterszerelvény rendszer (HERZ PIPEFIX), valamint több
dekoratív finomszerelvény sorozat.
Természetesen a HERZ teljes tartozékválasztéka – beleértve a záródugókat, gyorsmérő
szelepeket, leeresztő- és feltöltőcsapokat tömlőcsatlakozással és a nélkül – használható ivóvízvezetékek szereléséhez. Méretben is illenek
az aktuálisan kínált HERZ szerelvényekhez. Valamennyi szaniter- és ivóvízvezetékekhez kínált

HERZ STRÖMAX

HERZ szerelvény külső megkülönböztető jegye
a zöld kézi kerék.
Igen fontos tulajdonság a ferde ülékű szelepek
kivitele a régi (2001 előtti) és az újabb modelleknél. Ha pl. a felsőrész ház felöli oldala lapos tömítésű, akkor a szerelvényt minden esetben célszerű kicserélni.
Egyrészt, ezek a szerelvények valószínűleg már
nem felelnek meg az mai követelményeknek,
másrészt a magas folyási sebességek miatt mind
a szelepülés, mind a ház jelentősen károsodhatott. Az egyértelmű megkülönböztethetőség érdekében az ilyen HERZ szerelvények új modelljeit
egy O-gyűrű tömíti a ház felől.
A HERZ 4115, 4125 és 4215 ivóvizes elzárószelepei teljesítik az EN 1213 európai szabvány
követelményeit, amelyek Magyarországon MSZ
szabványként is érvényesek. Vízszerelési termékek beépítésekor általában nem csak a termékre
vonatkozó szabványokat kell figyelembe venni,
hanem az alkalmazásra vonatkozóakat is.
Ezt mindegyik HERZ terméknél figyelembe
vettük és a műszaki adatlapon jelöltük is. Osztrák
gyártóként – amelynek Bécsben, Alsó-Ausztriában és Szlovéniában is találhatók termelő üzemei
– a HERZ termékei természetesen mindig teljesítik az európai szabványok követelményeit.

Elzáró szerelvények
ivóvíz hálózatokhoz

Több évtizede a kínálatban levő, megbízható szerelvény
Minden járatos méretben, formában, csatlakozási lehetőséggel

Tartozékokkal, cserealkatrészekkel
Hazai raktárról azonnal szállítható
Biztonságos tömítőanyaggal és cinkkiválásmentes anyagokkal szerelve
Hazai forgalomba hozatali engedélyekkel rendelkező termék

HERZ Armatúra Hungária Kft., 1172 Budapest, Rétifarkas u. 10
Tel.: +36 1 254 0 5 80, Fax: +36 1 254 0 5 81, office@herzarmatura.hu, www.herz.eu
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ZUHANYKABIN SZAKKERESKEDÉS

www.huppe-zuhanykabin.hu
20-9446146, 27-532255
bemutatóterem:
2132 Göd, Pesti út 174.
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UTAZÁS

A fûszerillatú sziget

BALI
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Az Indonéziai Bali maga a földi paradicsom: a fűszerillatú szigeten gyönyörű
tengerpartok, trópusi növények, vulkánok és kulturális különlegességek nyújtanak ezernyi látnivalót – az egzotikus
ételkínálat
és a mosolygós helyiek társasága
már csak hab a tortán.
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Indonézia apró szigetén az édeni nyugalomra és az egzotikus kalandokra vágyók egyaránt
remekül fogják érezni magukat.
Bali hat vulkánból álló hegysorát mély krátertavak és kanyonok szabdalják, a tájban buján
zöldellő esőerdők és ökrökkel művelt rizsteraszok váltják egymást, a fűszerek, gyümölcsök
és különleges trópusi növények illatkavalkádja
pedig állandó társunk az úton.
Különlegesen díszes hindu templomokat a
leglehetetlenebb helyeken is találni, magasan
a hegyekben, vagy épp egy tavon úszva.
Az 1700 méteren lévő Bratan-tó partján fekvő Bedugulnál van Bali legszebb úszó temploma, Tanah Lot parti sziklán álló templomához
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pedig késő délután érdemes ellátogatni: naplementében egyszerűen mesés a látvány.
Bali legnagyobb vízeséséhez, a 30 méterről
alázúduló Gitgithez kávéültetvények és szegfűszegborok között vezet az út; többek közt
ezen az indonéz szigeten is készül a híres – és
nagyon drága – Kopi Luwak a Szumátra szigetén élő, a macskánál kicsit nagyobb ragadozó,
az úgynevezett „pálmasodró cibetmacska” ürülékéből összeszedett kávéféleség.
Balin az állatbarátok is számtalan programot találhatnak: az elefántparkban testközelből ismerkedhetünk a hatalmas állatokkal;
különleges, vadon élő majmokkal, és egzotikus
madarakkal a dzsungelekben találkozhatunk;

Sanurnál pedig delfinekkel is lehet együtt úszkálni.
A sziget művészeti központja Ubud: a helyi
kézművesek, festők, szobrászok csodás alkotásai itt meg is vásárolhatók, de a táncelőadások
és árnyjátékok is felejthetetlen élményt nyújtanak.
Bali szigetén a nyüzsgő, bazárokkal teli Kuta
környékén a leggyönyörűbbek a strandok: a
hatalmas hullámok miatt a szörfösök is elsősorban ide járnak. Északon a legérdekesebb a
fekete homokos Lovina Beach nevű tengerparti szakasz, de a nyugati Sanur is közkedvelt. Egy
biztos: rosszul választani nem lehet, Balin mindenütt képeslapra illő az idill.

KÖZLEKEDÉS
Bali szigeten nincs komoly, kiépített tömegközlekedés. Mindössze két fajta busszal lehet
szűkös keretek között mozogni.
Egyik a Bemo, ami egy belül átalakított, kisméretű mikrobusz, utasterébe egy-egy hossz
pad lehelyezve.
A Bemo rögzített útvonalon halad a nagyobb
városokon belül, vagy kis falvakat köt össze.
Megállóhelyei nincsenek, beszálláshoz le kell
inteni, ha éppen az utcán akarunk felszállni rá
és nem a buszterminálon.
Kiszálláskor pedig kopogni kell az ablakon,
vagy csak előreszólni a sofőrnek. A mentedíj
párezer Rúpia, de ez is alku tárgya.

A másik fajta busz a távolsági busz (bis
umum), ami a nagyobb városokat köti össze.
Ez is terminálok (buszpályaudvarok) között
mozog. Köztes megállóhelyek nem igazán vannak. Egyik buszfajta sem légkondicionált, és
számítani kell arra is, hogy mindig megtelnek
utassal, csomagokkal.
Amennyiben valakinek van nemzetközi jogosítványa, a repülőtéren, nagyobb városokban,
turisztikai településeken tud autót vagy motort
bérelni.
Csak az vállalkozzon vezetésre Balin, aki már
többször vezetett jobbkormányos autót és
hozzászokott a nagy motoros forgalomhoz,
mert itt a közlekedési morál nagyon eltér az
otthonitól.

Legcélszerűbb taxival közlekedni. A turisztikai helyeken megfelelő számú taxi állrendelkezésre. Le lehet őket inteni az utcán, de lehet
hívatni a szállodával is. A szállodai taxi drágább,
mint a többi taxi.
Sok taxistársaság van, hogy melyik a legmegbízhatóbb?
Azt mondják, hogy a világoskék színű Blue
Bird. Velük nem lehet megalkudni, minden
esetben taxiórával fuvaroznak.
Taxit akkor a legérdemesebb igénybe vennünk, ha csak rövid távon akarunk közlekedni. Pl. Nusa Dua-Kuta között, vagy Kuta-Sanur
között, vagy ha be akar ugrani a fővárosba,
Denpasarba.
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ÉTKEZÉS
A világ minden ismertebb konyhája megtalálható, a japántól az olaszig. Az indonéz és
balinéz konyha gazdagon fűszerezett. Az éttermi étlapokon indonéz ételek címszó alatt általában jávai és kínai ételeket értenek. Balinéz
ételeket nem igazán kínálnak az éttermek, ha
mégis, le vannak gyengítve, ízük nem egyezik
az eredetivel.
A balinéz ételek rettentő erősek! Ha nem
szeretjük a nagyon erőset, akkor az étteremben
a jelszó: no spicy, no chili! Hogyha mégis meg
szeretnénk kóstolni, akkor inkább a helyiek számára kínált étkezdéket, büféket keressük fel.

LEGKEDVELTEBB
ÉTELEIK:
Babi Guling
Nyárson, tűz felett egyben megütött malac
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vagy disznó. Fűszerezése sajátos. Rizzsel kínálják, többféle formában is elkészítik, kolbászt,
hurkát is készítenek belőle, ropogósra sült bőrkéjét szintén tányérra teszik. Nagyon –nagyon
ízletes!
Lawar
A lawar apróra vágott hús, zöldség (ez általában nangka vagy zöldbab), kókuszreszelék
keveréke, sóval, chilivel, fokhagymával, lilahagymával, kurkumával és még sok más fűszerrel ízesítve, az egész kisütve. A hús általában
sértés, kacsa vagy marha. Rizzsel fogyasztják.

INDONÉZ ÉTELEK
Nasi Goreng (sült rizs), Mie Goreng (sült tészta), Spring Roll(s) (tavaszi tekercs), Sate (száté),
ami bambuszpálcikára tűzött húsdarabok
faszén felett megsütve. A hús általában sertés
(Sate Babi) vagy hal (Sate Ikan), de lehet csirke
(Sate Ayam) vagy teknős (Sate Penyu) is.

A Cap cay (csáp csáj) is igen kedvelt is ízletes étel, ami vegyes zöldségekből, tojásból és
némi apróra vágott csirke vagy sertéshúsból
áll, wokban főzik. Különféle csípős és édes szószokkal ízesítik főzés közben. Amennyiben a
tenger gyümölcsit kedveljük, úgy a tengerpartokon lévő éttermekben mindezt megtalálhatjuk a ráklevestől a grillezett lobsterig.

kínálják portékáikat, ami általában valamilyen
fafaragvány, szarong, póló, szantál legyező,
fakosárka, stb.
Sokszor zavaró, ha az embert mozgóárusok
veszik körül, és nyaggatják-zaklatják, de gondoljunk bele abba, hogy nekik sokszor csak ez
az egy kereseti lehetőség adódik, persze, hogy
megpróbálnak mindent az eladás érdekében.

BAZÁRSOROK,
KÉZMŰVESPIACOK

ÉGHAJLAT, IDŐJÁRÁS

A legolcsóbban az ilyen típusú helyeken
lehet vásárolni, a kínálat viszont korlátozott.
Egy-egy kézművespiacon a standok majdhogynem ugyanazt az árukészletet kínálják: pólókat,
szarongokat, stólákat, táskákat, fafaragványokat, tányéralátéteket, fatálakat, stb. Minden
esetben alkudni kell. Az árus által mondott első
ár 20%-ról kell indítani. Ne féljünk, nem fogjuk
megsérteni az eladót. Legtöbb esetben az első
ár 30-35%-ért elhozható az áru.

MOZGÓÁRUSOK
Mozgóárusok azok, akik az utcán, útonútfélen, turisztikai látványosságoknál kézből

Bali szigetre a monszun éghajlat a jellemző,
amelyben két évszakot különböztetünk meg: a
száraz évszak júniustól augusztusig tart, az esős
évszak pedig decembertől márciusig. A köztes hónapokra a váltakozó időjárás jellemző.
A száraz évszakban valóban kevés a csapadék,
meleg, száraz, napsütéses idő van. A széljárás
kellemes, júliusban, augusztusban viszont felerősödik egy kicsit (de nem zavaró). A levegő
páratartalma 60-65%.
Esős évszakban sok a csapadék, de ez elsősorban a hegyvidéki területekre érvényes. Bali
sziget déli részén viszont – és itt van a szállodák
többsége - még az esős évszakban is kevesebb
a csapadék. (Persze az időjárás mindig egy
kiszámíthatatlan dolog.) A széljárás gyengébb,
a levegő páratartalma 70-95%.

HÁZAK • 2019 március 55

KONYHA

KONYHAKIÁLLÍTÁS 2019
Hozd ki a maximumot a konyhádból!
Sütés olaj nélkül, forró levegővel,
betonmosogató és munkapult
alá rejtett indukciós főzőlap,
távolról vezérelhető intelligens
konyhai nagygépek és beépített
húsérlelő hűtőszekrény?
A jubileumi 10. Konyhakiállításon
olyan világszínvonalú
újdonságokkal, ötletekkel,
termékekkel és megoldásokkal
találkozhatsz, melyekkel
korábban még soha! A szakma
hazai képviselői itt mutatják be
először legfrissebb bútoraikat,
kis- és nagygép újdonságaikat,
eszközeiket a nagyközönség
számára. Ha építkezel, felújítasz
vagy csupán szenvedélyes
konyhaművészként izgalmas
megoldások után kutatsz,
itt a helyed!
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MUTASD A KONYHÁD,
MEGMONDOM, KI VAGY!
Néhány év leforgása alatt a konyha vis�szanyerte jól megérdemelt központi pozícióját. 2018- ban megértettük, hogy a klasszikus
konyha csillaga leáldozóban van, a főzés helyszíne valódi társasági zónává avanzsál, ahol
öröm időt eltölteni. 2019-ben mindez fokozódik: nem elég, ha a konyha barátságos hangulatot áraszt, tulajdonosának személyiségét is
tükröznie kell, amihez idén minden eszköz rendelkezésre áll. Az idei év egyik legmarkánsabb
trendjeként szinte eltűnik a konyhabútorok felső szekrénysora, helyette festett falak, egyedi
tapéták és burkolólapok jönnek a franciásan
magas hátfalpanelek fölé, falilámpákkal, és nyitott réz, üveg, kő vagy akár tömör fa polcokkal.
A járólap mintája karakteres, a munkafelületek
változatosak, családi fotók, képek, utazásból
hozott csecsebecsék formálják a teret, a székek merész kárpitokat kapnak. A színes konyhabútorok továbbra is hódítanak, az unalmas mosogatók helyett berobbannak a réz, a

márvány és a beton medencék, a tavalyi rose
gold egyeduralom után pedig idén az sem baj,
ha különböző fémek kerülnek egymás mellé.
A lehetőségek tárháza szinte kimeríthetetlen,
a számtalan forma, szín és stílusjegy között
azonban könnyű elveszni; éppen ezért a Konyhakiállításon egésznapos konyhatervezési
tanácsadáson vehettünk részt, ahol szakértők
mutatták meg neked, miként tudjuk elegánsan
lekövetni a legújabb trendeket, úgy, hogy közben egyediséget csempésszünk a térbe.

AMIK A TE OTTHONODBÓL
SEM HIÁNYOZHATNAK
Bár változott a funkció, a főzésről egy pillanatig sem terelődött el a figyelem, sőt! A technológiai fejlődés nyomán számtalan izgalmas

konyhai eszköz és megoldás született, melyek
nem csupán kényelmesebbé teszik a mindennapjaidat, de egy egészen új világot nyitnak
meg előtted, tele lehetőséggel. Olyan eljárások
és kellékek váltak elérhetővé, melyekkel saját
otthonod mesterszakácsa lehetsz: karnyújtásnyira kerülnek a zamatos sous vide vagy éppen
a hosszan, szárazon érlelt omlós húsok, a tökéletesre sütött kenyerek vagy éppen az egészséges, roppanós és vitaminban gazdag zöldségek.
A kulináris élmények szerelmeseinek évről
évre újabb ajtókat nyit ki a technológia fejlődése, a Konyhakiállítás látogatói elsőként vehettük szemügyre a munkapult alá rejtett indukciós főzőlapot, a meleglevegős sütőt és az
távolról vezérelhető intelligens konyhai nagygépek garmadáját.

HÁROM NAPRA VALÓ ÍZKAVALKÁD
A Konyhakiállítás színpadán sztárséfek, világutazók és bloggerek mutatták be páratlan főzőtudományukat, míg egyes standokon praktikus
konyhai, tervezési fogásokat és minőségi termékeket ismerhettük meg.
A tradicionális sushikészítés titkába Hokamasan, a japán konyhaművészet legismertebb
hazai szaktekintélye avatta be az ínyenceket, Stőhr Gréta a LifeTv vegán műsorainak
háziasszonya bizonyította be, hogy növényi
étrendet követve sem kell lemondanunk kedvenc ízeinkről. Bernáth József séf, a Konyhafőnök egykori sztárja készített ínycsiklandó
ételkülönlegességeket, Jancsa Jani, a Street
Kitchen burgerszakértője pedig elkészítette a
világ legszaftosabb mangalicaburgerét.
www.konyhakiallitas.hu
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Szöveg és kép: Szántó András
www.karmacsko.hu

a kivitelezés munkaigényessége, a megfelelõ szakember hiánya, vagy
a távollévõ bányából való szállítás magas költsége. Ekkor ugyanis a fal

KARMACSKŐ

A díszítõkövek belsõépítészeti felhasználására is egyre több példát
látunk. Ilyen esetben az épület stílusán és fal színén kívül a tervezett
bútorokhoz is illeszkednie kell a felhasznált kõnek, mind színben,
mind a felület kialakításában. Egy erõsen rusztikus belsõ kõburkolathoz például csak egy masszív tömörfa bútort tudnék elképzelni. Ma
már a kõkereskedésekben a legkülönfélébb színû hasított kõ kapható,
így a színek kombinációjának csak a képzelõerõ szabhat határt.
További kérdéseket vet fel a beltéri kõburkolatok tisztíthatósága.
A kõanyag szemcsés szerkezete, felületének rusztikussága fordítottan
arányos annak tisztíthatóságával. Egy selymes felületû mészkõ
esetében nem kell aggódnunk, hogy a kosz beeszi magát a pórusokba, viszont a porózusabb, durvább homokkõ felületét a felrakás után

ami természetes...

Karmacskõ,
Keszthelyitermelt
kõ,
Keszthelyi
bányában
Budakeszi
kvarcos
homokkõ
burkolatok,
hasított homokkőből készült
kertépítõ kövek, kerti szökõkutak
mediterrán és soros kövek
saját bányákból származó nyersanyagból.

FLORAAQUA Kft.

MAGYAR
8360 Keszthely, Bécsi
kapu u. 5.DÍSZÍTŐKŐ KFT.
8360 Keszthely, Bécsi2092
kapuBudakeszi,
u. 5.
Telefon: (06-83) 510-440
facebook.com/magyardiszitoko
www.karmacsko.hu
Pátyi út 57. kõüzem
www.karmacsko.hu
Telefon: (06-20) 479-7597
58 HÁZAK • 2012 szeptember
58.indd 58

TAVASZI AJÁNLATUNK
Válasszon minket és pihenjen nálunk a
Sárréti Pegazus Lovarda
és Vendégházban!

karmacsko 2017 09.indd 1

5 NAP / 4 ÉJSZAKA / 2 FŐ RÉSZÉRE:

64 000FT-TÓL

Nyílászáró
Galéria

2017. 08. 23. 15:36:40

2012.08.24. 11:27:38

Minőségi Nyílászárók,
egyedi bútorok gyártása, értékesítése

TELJES ELLÁTÁSSAL!
PROGRAM LEHETŐSÉGEK:
Biharnagybajom: Láposi Istvánné (Terike) saját készítésű
gyógynövényes termékei. Tájékoztató és vásár.
Nagyrábé: Ványai Gusztáv, Mezőgazdasági hagyományok
gyűjteménye.
Nádudvar: Fazekas István, fazekasműhely látogatás,
korongozás kipróbálása.
Tetétlen: Bogár Sándor, Sárréti Chilifarm*, kóstoló és vásárlási
lehetőség.
Hajdúszoboszló: Háló Zsuzsi, BlackBunny kézműves csokoládé
termékbemutató, kóstoló
és csoki készítő tanfolyam.

További információ
h www.sarretipegazus.hu
h e-mail: sarretipegazus@gmail.com
h tel.: +36 30/2794 538

• Egyedi méret alapján
• Felméréstől beépítésig
• Asztalosmunkák kivitelezése
• Belsőépítészeti munkák kivitelezése
• Egyedi bútorok tervezése, kivitelezése
• Fűrészáru gyártás – értékesítés
Nyíregyháza, Fábián Zoltán u. 18.
Tel: 42/595-509, Fax: 42/595-510
E-mail: k.sapiro-transz@chello.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30
www.sapirotransz.hu
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EXKLUZÍV
lakások Óbudán
EXKLUZÍV
lakások Óbudán

Több, mint
20 éve a piacon

harsanylejto.hu

GRÖNLANDON TESZTELVE,
AHOL AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG
ÉLETEKET MENTHET...
Kimagasló hatékonyság, hosszú élettartam, teljes komfort egy okos
kazánban. Egy név, amely egyediségről beszél, csak úgy mint a teszt,
aminek alávetettük, azzal, hogy elvittük Grönland Disco szigetére,
a Föld egyik leghidegebb pontjára.
Három Ariston kivitelező, a világ három különböző pontjáról, vállalta
a kihívást, hogy komfortot vigyen a világ egyik legzordabb helyére.
Nincs lehetetlen kihívás, ha a világot akarjuk kényelmesebbé tenni.

aristoncomfortchallenge.com

KONDENZÁCIÓS KAZÁN

ALTEAS ONE

TÁVIRÁNYÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL

