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A burkolólapok hatásos formaalakító eszközök.
A megfelelő belső burkolatok
kiválasztáshoz tudni kell, hogy
a burkolólapok a helyiséget
hogyan befolyásolják. Döntő
a szín, a mintázat, és a felületi
struktúra, továbbá a burkolólap
formája, a kötések és fugák kialakítása.
Kezdjük a színekkel! Egy szín a
teremben sosem egymagában
hat, hanem erősen függ a környező színektől, a tér színfelületeinek nagyságától, a színek intenzitásától, nem utolsósorban
élénkségétől, és a megvilágítás
módjától.
A színbeli harmónia koncepcióját növelheti a fürdő, az WC-k
kerámiájának, a konyha homlokoldali burkolóanyagának színe, és
kinézete. Nagy a mozgástér a fal, és a vele harmonizáló padlóburkolatok variációra. A témához kapcsolódó dekorációk - például
gyümölcsök, virágok, konyhai eszközök, sportmotívumok, reliefek és díszítők - megadják a kellő hangulatot. A nagyobb dekorációk, - melyek több burkolólapon keresztül húzódnak-, tagolják a
falakat, tengelyeket képeznek, súlypontokat jelölnek ki.
A változó fénybeesést is figyelembe kell vennünk a helyiségben. A fény- és árnyék játékát a felületen ki lehet használni,
akárcsak a fénytörést. A fénylő hatás is a tudatosan alkalmazott
felületi hatásokhoz tartozik. A burkolólapok formája, és a lerakása
(kötésben és hálósan) erősen befolyásolják az optikai hatást, ahol
is a fugaraszter jelentős szerepet játszik.
A burkolat azonban nemcsak a tér atmoszféráját befolyásolhatja, hanem optikailag is megváltoztathatja a helyiséget.
Alapvetően érvényes az, hogy az élénk színek a helyiségeket nagyobbnak jelenítik maeg, a kevésbé élénk színek viszont a tónusok
fokozatától függően a helyiségeket kisebbnek mutatják. A sötét
színű lábazat, léc, vagy díszítőszalag felerősítik a szűk érzetet.
Aki ismeri a burkolatok térformáló hatását, azt tudja, hogyan
lehet a kívánt hatást elérni, és melyik burkolat illik a már meglévő
színekhez és formákhoz.
Kérjük belsőépítész, és burkolószakember tanácsát!
Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Huzik Veronika
főszerkesztő
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NAPPALI

KÖLTÖZTESSÜK
BE A TAVASZT

A NAPPALIBA!
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A tavasz beköszöntével, a jó idő és
a napsütéses órák számának
emelkedésével megújul az életkedvünk
és az energiáink - változtassunk egy kicsit
a közvetlen k
 örnyezetünkön is, hogy
jobban illeszkedjen hozzánk. A lakásunk
központi része általában a nappali, d
 objuk
hát fel jól megszokott életterünket egy
üdítő tavaszi színkavalkáddal!
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TAVASZI SZÍNEK
Régóta közismert tény, hogy a bennünket
körülölelő színek megfelelő kiválasztásával,
illetve párosításával az általános közérzetünkön, valamint a hangulatunkon is sokat javíthatunk.
Akár nagyobb fába vágjuk a fejszénket, és
kipingáljuk az összes körülöttünk lévő falat,
akár csak dizájn elemekben gondolkodunk, ne
becsüljük alá a színek erejét.

Bizonyára mindannyiunknak van egy kedvenc és meghatározó színe, sokan azonban –
teljes joggal – igazán döntésképtelenek abban
az esetben, amikor a lakásukba kerülő árnyalatok mellett kell letenniük a voksukat. Hogyha
tavasz, akkor mindenképpen üde, friss színeket
válasszunk. Ne feledjük azonban: a sötétebb
tónusok kifejezetten drámai hatást tudnak kelteni akár egy nagyobb nappali térben is, míg a
világosabb, fehérbe hajló árnyalatok légiesebb,
könnyedebb hatást érnek el.
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Amennyiben nem félünk domináns színeket
alkalmazni a lakásunkban, és már kiválasztottuk
a szívünknek legkedvesebb árnyalatot, a hatás
lágyításának okán, gondolkozzunk annak más
tónusaiban is.
Egy erős fűzöld egy halvány mentával kombinálva, egy kanárisárga ekrüvel vagy egy igazán erős és meghatározó magenta a púderrózsaszín mellett is eredeti hatást kelthet.
Amennyiben nem szeretnénk erősebb színeket alkalmazni, úgy egymással harmonizáló
pasztell árnyalatokat válasszunk: az égkék és a
vanília, vagy a halvány rózsaszín és a mentazöld
épp olyan hatással lesz az agyunk vizuális központjára, mintha egy forró nyári napon egy jól
megpakolt, szemet gyönyörködtető fagylaltos
tölcsér került volna a kezünkbe.
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KÖNNYEDSÉG
A színek mellett könnyedebb, lágyabb drapériákkal, függönyökkel is érzékeltethetjük a
tavasz jelenlétét, de például egy üveg lerakó
asztal is tökéletes könnyedséget sugall.

NÖVÉNYEK
A tavaszról legtöbbünknek elsőre a rügyező
fák, a kis virágok (hóvirág, krókusz, nárcisz), az
újra kihajtó, zöldellő pázsit ugrik be. Minél több
friss élő virág kerül a lakás különböző pontjára a
szobanövények mellé, annál több üdeség költözik a falak közé. Néhány faágat mi is rügyeztethetünk. A szoba melegében hamar kihajtanak a gyümölcsfák ágai.
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FÉNYEK
A fény jelenléte minden évszakhoz hozzátartozik, de mindegyikhez másféleképpen.
Tavasszal se feledkezzünk meg a hangulatos

gyertyákról, ám ezúttal friss virágok társaságába kerüljenek. Nagyon szépek a fehérre festett,
esztergályozott fa gyertyatartók: húsvétkor is
lehetnek az ünnepi asztal díszei.

DIMAT

A JÖVÕ FÛTÉSE
SOKOLDALÚAN
Mikor elektromos fűtésről
beszélünk, akkor valójában egy
olyan fűtési rendszerről beszélünk,
mely rendkívül széleskörű felhasználási módot és fűtési megoldást
hordoz magában. A fűtési rendszer
viszonylag gyorsan, más hagyományos fűtési megoldásokhoz képest
alacsonyabb beruházási költséggel
kiépíthető. Az elektromos fűtési
megoldás hosszú élettartamú, nem
igényel folyamatos karbantartást,
hiszen a rendszer termosztáton
keresztül vezérelt, melyet már egyre inkább telefonunk segítségével
távolról is tudunk irányítani.

A legnépszerűbb és legkomfortosabb megoldás az elektromos padlófűtési rendszer. Ehhez
a rendszerhez nálunk minden terméket megtalálnak kedves vásárlóink és érdeklődőink. A fűtőfilm és fűtőháló képezik a padlófűtésünk alapját.
Melyiket válasszuk? A fűtőfilm laminált padló
való alá termék. Önmagában a fűtőfilm nem
üzemképes, a rendszer fő alkotóeleme, de szükségünk lesz kiegészítőkre hozzá és hőszigetelési
anyagokra is. A fűtőhálót hidegburkolatok alá
telepítjük, maga a fűtőháló készre szerelt termék,
amit aljzatkiegyenlítőbe ágyazunk be. Mindkét
terméket a megfelelő típus azonos termosztáttal
vezéreljük. A termosztát a rendszer lelke, mely
biztonságos működést garantál.
Ám nem minden esetben tudjuk a padlót
újból kibontani, ilyenkor tökéletes megoldást
nyújtanak az elektromos fűtőpanelek. Széles
kínálatból tudunk válogatni, melyik lenne az
ideális választás.
A norvég fűtőpanelek kiváló minőségűknek
köszönhetően tökéletes megoldást nyújtanak
önálló fűtésre és kiegészítő fűtésre is egyaránt.
Emellett egyedi design megjelenésűknek kö-

szönhetően az otthonunkat feldobhatjuk velük, hiszen több színben és formában elérhetőek. Rendkívül nagy előnyük, hogy beépített
termosztáttal rendelkeznek, így precíz hőmérsékletszabályozást tesznek lehetővé, az új szabályoknak megfelelően naprakészen fejlesztve.
Kínálatunkban még számos termék megtalálható, hiszen minden esetben törekszünk a
kedves ügyfeleink igényeit maximálisan kielégíteni különböző megoldási módokkal.
Hogy tudjuk eldönteni, melyik az ideális?
Ehhez áll rendelkezésre a DIMAT csapata, akik
nagyfokú lelkesedéssel várják a különböző
megkereséseket. Segítenek kiválasztani, melyik
lenne a legmegfelelőbb fűtési megoldás az
épület szempontjait figyelembe véve, pontosan kiszámolni, milyen anyagszükségletünk keletkezik, és még a telepítéssel sem kell bajlódni,
hiszen az ország számos pontján szakembereink ésszerű időintervallumon belül vállalják a
telepítést. A szükséges anyagokat pedig egy
napon belül az ország bármely pontjára eljuttatja köszönhetően kimagasló nagyságú raktárkészletének.

Elérhetőségek:
DIMAT Fűtéstechnika Kft.
7634 Pécs, Nagy Berki út 5.
Telefon: +36 70 601-0209
E-mail: info@dimat.hu
Web: www.dimat.hu

Látogasson webáruházunkba, ahol vásárlásnál a kuponkód megadásánál írja be
a Construma2019 elnevezésű kupont, és élvezze a kedvezményes vásárlást!
HÁZAK • 2019 április 15
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HÁLÓSZOBA
AGGLEGÉNYEKNEK
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Családos emberek hálószobáinak kialakításánál
a férfiak hajlamosak a nőkre bízni a stílus kialakítását ne feledkezzünk meg azonban arról az esetről sem,
amennyiben egy férfi még agglegény, és segítség
nélkül, saját magának kell megbirkóznia ezzel
a sokak számára teljesen idegen feladattal.
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Általánosságban elmondható, hogy a férfiak többsége mind a színek, mind a formák
tekinetében az egyszerűségre, letisztultságra törekszik, ez azonban nem jelenti azt, hogy
minden agglegény hálószobájának egyformának kell lennie, és hogy nem vihetünk bele egy
kicsit saját magunkból.

MÉRJÜK FEL
AZ IGÉNYEINKET!
Más-más korban lévő és különböző érdeklődési körű férfiaknak nagyon különbözni
tudnak az igényeik a hálószobájuk kialakítása terén. Vannak, akik csak alvásra használják a

hálószobát, a maradék idejüket pedig a nappali kanapéján, a számítógép előtt vagy a konyhában töltik. A sokat utazó üzletembereknek
a legfontosabb, hogy legyen elég tárolóhely a
szobájukban, míg egyesek minden szabad percüket az ágyban töltik. A hálószoba berendezését mindig az igények tisztázásával kell kezdeni.

KÉNYELEM
A férfiak többségét a legkisebb mértékben
sem izgatja, hogy milyen árnyalatú vagy éppen
milyen anyagból készült a hálószoba függönye,
mint ahogy az sem, hogy mennyire színkoordinált a szobája. Az azonban mindenki számára
egyformán fontos, hogy kényelmesen tudjon

aludni. Az elsődleges szempontunk tehát az
ágy és a számunkra megfelelő matrac kiválasztása legyen, erre mind időben, mind pedig
anyagilag érdemes a többet áldozni.

VENDÉGEK
Az, hogy egy férfi egyedül él, nem jelenti
azt, hogy a hálószobájába soha senki nem fog
betévedni. Az agglegények elég sok időt töltenek a barátokkal, és ne feledkezzünk meg arról
az esetről sem, ha megismerkedünk valakivel,
és hölgyvendég érkezik a lakásba.
Éppen ezért, még ha saját magunk esetleg
nem is igényelnénk, célszerű minél nagyobb
ágyat választunk, és ha el akarjuk kerülni a rossz

HÁZAK • 2019 április 19

HÁLÓSZOBA

20 HÁZAK • 2019 április

első benyomást, az sem árt, ha rendet tartunk
magunk körül és rendszeresen takarítjuk a hálószobát.

SZÍNEK
Egy férfi sem szeretne rózsaszín, lila, piros
vagy csillogó szobát, és csupán a trend kedvéért ne is erőltessük magunka az éppen aktuális
divatszíneket, hacsak azok alapvetően nem állnak közel hozzánk.
A fontos az, hogy jól érezzük magunkat a színek között, még akkor is, ha maga a hálószoba
kicsit a sötétetebb, komorabb és unalmasabbnak is tűnik.

KÜTYÜK

A férfiak többségének fontos, hogy minden
lehetséges technológiai innovációval körül
legyen véve, illetve hogy hobbijának eszközei
lehetőleg mindig a keze közelében legyenek.

A szobánk tervezésekor próbáljunk meg ügyelni arra, hogy az ágy optimális távolságban
legyen a tévétől a tévénézéshez, ha sokat használjuk, akkor legyen hely a számítógépnek, laptopnak, hangszóróknak, játékkonzolnak, a sportot imádoknak pedig esetleg néhány kisebb
otthoni edzőfelszerelésnek, illetve megfelelő
területű üres helynek a kényelmes edzéshez.

FUNKCIÓ
MINDEN ELŐTT

A férfiak a rendrakás kérdésben nagyon végletesek: vagy rendmániásak és mindennek a
helyén kell lenni, vagy teljesen szétszórtak és
folyamatos káosz uralkodik a szobában.
Mindkét esetben biztosítanunk kell azonban
a könnyű és gyors rendrakás lehetőségét, amihez azonban megfelelő mennyiségű hely, illetve tároló is szükséges. Bár a férfiak többségénél erre nincs is igény, ne pakoljuk tele a szobát
dekor-, és funkció nélküli tárgyakkal.
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FÜRDÕKÁD
A fürdőkád kiválasztása nehéz
feladat, hiszem nagyon gazdag a választék: hagyományos, klasszikus kádak, ergonómiailag kialakított kádak,
sarokkádak, hidromasszázs
rendszerrel felszerelt kádak...
Mi legyen az elsődleges szempont? A tartósság? A szépség?
A kezelhetőség, vagy a higiénia? Netán a szerelhetőség
szempontjai? A döntést úgy
kell meghozni, hogy mindezt
mérlegelnünk kell.

TÍPUSOK

Kádunk kiválasztásánál az egyik kardinális kérdés az, hogy
megvan-e már a szerelvényezés, és a kiállások.
Ideális helyzetben még nincsenek meg, hanem azok helyét,
helyzetét majd az általunk kiválasztott álomkádunk méretéhez,
formájához tudjuk igazítani.
Hogyha viszont már megvannak, akkor ezekhez kell igazodnunk, aggodalomra semmi okunk: számtalan féle anyagú,
méretű, formájú kád közül bőven választhatunk olyat, ami igazán passzol hozzánk, azaz: minden igényünket kielégíti.
Nézzük meg most ezeke anyagukat, majd formájukat, illetve
a kádfunkciókat tekintve!

ANYAG SZERINT
Akril kád: A jó néhány éve elterjedt újdonság, amely forradalmasította a kádgyártást. Az akril a műanyagoknak, egy
erős, jó minőségű típusa, egy kevert anyag, mely nem tisztán műanyag: a műanyag és az akrilgyanta egy speciális, erős,
jó minőségű keveréke. Ez a 4-6 mm vastag anyag nem hideg,
mint a fém, és tisztán tartani is legalább olyan egyszerű. Rendkívül sima, magasfényű felületének köszönhetően nehezen
tapadnak meg rajtuk a különféle szennyeződések és a vízkő.
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Amennyiben sérülne, a felületi karcolás nyom
nélkül javítható. Nagy előnye még, hogy tovább
tartja a meleget, valamint magának a kádnak
sincs hidegérzete, mint a lemezkádaknak.
Lemezkád: Még mindig népszerűek a korábban egyeduralkodónak számító zománcozott
lemezkádak. Ezek 1,7-3,5 mm vastag acéllemezből készülnek, amelyet zománcréteggel
vonnak be. Hátrányuk, hogyha a zománc egyszer megsérül, lepattan - az alatta lévő acél
azonnal rozsdásodni kezd. További hátrányuk
még a csekély méret- és formaválaszték.
Egyéb kádak: Az öntöttvas kádak anyagukból adódóan igen nehezek, ami mára már az
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előnyükké vált, hiszen súlyuk miatt igen stabilak és biztonságosak. A szabadon álló, kecses
lábakon nyugvó, régies öntöttvas kád uralhatja
a teret.
Amennyiben térben álló kádat szeretnénk,
akkor választhatjuk leginkább ezen anyagokat.

FORMA, ELHELYEZKEDÉSE
Egyenes kád: A hagyományos, fal mellé
betehető kádforma, az egyik leggyakrabban
használt megoldás. Szűk terekbe, fal mellé ez
javasolt leginkább, hogy maradjon terünk még
a fürdőben.

Sarokkád: Nagy területű fürdőszobákba, a
hosszas fürdőzést kedvelőknek, és közös fürdőzéshez ajánljuk.
Asszimetrikus kád: Abban az esetben jó
választás, ha viszonylag kicsi a helyünk, ám
mégis ragaszkodunk a sarokkád formához.
Ezeknek belső tere nagyobb, mint a klasszikus
asszimetrikus kádaké.
Szabadon álló kád: Azokat a kádakat hívjuk,
amelyek beépítés nélkül helyezhetőek el a térben.
Mivel ezek a kádak nincsenek beépítve, ezért
a kádtöltés, és a lefolyó víz elvezetésének megoldását előre át kell gondolni.

HÁZAK • 2019 április 25

FÜRDÕSZOBA

FUNKCIÓK, KIEGÉSZÍTŐK
Masszázsfunkcióval vagy anélkül? Idősek
esetében kapaszkodóval, beszállást könnyítő
megoldásokkal. Avagy a zuhanyfülkét is helyettesítendő kádparavánnal?
A kád kiválasztásánál nemcsak a forma,
hanem a funkció is fontos szempont lehet.
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Ki fogja használni? Egy vagy két személy?
Esetleg család, ahol kisgyermek vagy idős szülő, rokon is fürdik majd?
Az árak olykor jelentős eltérést mutatnak a látszólag egyforma termékek között is. Ennek leginkább az anyagminőség, anyagvastagság és a
gyártási technológia, na és persze a design az oka.

Hasznos dolog továbbá: a kádlábak! Ezt azért
is tartjuk fontosnak itt külön megemlíteni, mert
sok gyártó csak saját lábbal történő kád beépítése esetén vállalja a garanciát!
A csempét mindig a kád mögé futtassuk le,
ellenkező esetben vízelvezetési, folyás problémákkal fogunk szembenézni a jövőben...

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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KONYHA

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.
Hogyha szívesen főzünk családtagjaink
kal
együtt, gondoskodjunk sok munkafelületről;
lehetőleg két mosogatót szereltessünk fel.
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KONYHA
Amennyiben szeretünk disku
rálni, talán a
nyitott konyha célszerű, ahol főzés közben is
részt vehetünk a társalgásban. Ide csatlakoztathatjuk a kamrát, a reggelizőpultot 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 márványtetejű 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. 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.
A márványlap például hidegen és feszesen
tartja a tésztát; a tűzhely közelébe szerelt csaptelep a leveses fazekak gyors feltöltését teszi
lehetővé, míg a szabadon álló szigetpultban
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elhelyezett mosogatóban egyszerűbben és
kevesebb fáradsággal öblíthetjük le a zöldséget tisztítás után és aprítás előtt.

FESZTELEN TÁRSALGÁS
Aki egyszerű ételeket készít vagy készételeket fogyaszt, szabadon élvezheti a kicsi, osztatlan teret.
Az alkalmi szakács számára megfelelő nyitott konyha a kötetlen társalgáshoz és evéshez
épphogy elegendő helyre zsúfolható. Kis konyhában is lehet kényelmesen főzni, ha minden
alapvető kellék kéznél van. A gyakran használatos hozzávalókat és eszközöket a szakács keze
ügyében kell elhelyezni.

Egyik oldalával a falhoz állított vagy egy szabadon álló pult révén lehetőség van főzés közbeni beszélgetésre is.
Jól kihasználható a vágódeszka tetejű nyitott pult, melyen az élelmiszert apríthatjuk,
ugyanakkor elég szép ahhoz, hogy koktélparti
alkalmával felszolgáljuk rajta az előételt. Tökéletes tálalóként funkcionál, amikor büfével várjuk
vendégeinket.
A felső szekrényeket nyitott polcokkal helyettesíthetjük – ide helyezhetők a gyűjtemények
és a szép készletek; ezzel is növelhetjük a helyiség térérzetét.
Az egyszínű, egyszerű anyagokkal, például
rozsdamentes acéllal és húsvágó deszkával felszerelt konyha nem hat zsúfoltnak.

9081 Győrújbarát, Kákostó u. 14.
Tel.: 96/417-988

Ajtófelújítás!
Győződjön meg kötetlen tanácsadásunk alkalmával
a jól bevált PORTAS-felújítási technika előnyeiről!
Bemutatónkat megtalálja Pécsett, a Praktiker Áruházban
H-CS: 9.00-től 17.00-ig, P-SZ: 9.00-től 12.30-ig

Régi ajtók?

Alisca.M

ost

Újra szép lesz MINTA
akár 1 nap alatt!

A bontás nélküli megoldás: PORTASkorszerűsítés az ön egyedi kívánságai
szerint a kívánt dekorral. A berendezéshez illő megfelelő modellel a különleges igényeknek is megfelelünk.
Gyors, tiszta, tartós és stílusos
soha többé ajtófestés
törmelék nélkül akár egy nap alatt
bontás helyett, új modern felület
könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
saját gyártású minőségi alapanyagok

Ichtüsz Kft.

PORTAS – Szaküzem
7627 Pécs, Blaha Lujza utca 40.
E-mail: ichtuszkft@gmail.com
www.ichtusz.com
www.facebook.com/portaspecs

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06-70/623-2617
portasz 2016 10.indd 1

info@alexovics.hu
www.alexovics.hu

ABLAKFELÚJÍTÁS:

BONTÁS NÉLKÜLI KÖRNYEZETBARÁT,
MINŐSÉGI, TAKARÉKOS MEGOLDÁS!
• fa nyílászárók utólagos szigetelése,
tönkrement szigetelések cseréje
• elöregedett gittes helyett modern
faléces rögzítés kialakítása
• zár és vasalat beállítása, cseréje
• passzítás, begyalulás
• ÜVEGCSERE: KTÉRÉTEGŰ, FOKOZOTAN
HŐSZIGETELŐ ÜVEG BEÉPÍTÉSE
ICHTÜSZ Kft.

Tel.: 06-70/623-2617
E-mail: ichtuszkft@gmail.com

www.ichtusz.com • www.facebook.com/portaspecs
2017. 02. 22. 14:41:38
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GYEREKSZOBA

KREATÍV ÖTLETEK
KICSI GYEREKSZOBÁHOZ
34 HÁZAK • 2019 április

A gyerekszoba
berendezése mindig
nagy kihívást jelent, de
különösen akkor, ha annak
alapterülete kicsi, illetve
ha több gyermekünk is
kénytelen egy s zobán
osztozkodni. Pánikra
azonban semmi ok, van
a tarsolyunkban néhány
kreatív ötlet, amit érdemes
kipróbálni.

EMELETES/
GALÉRIAÁGY
Ha van testvér, az emeletes ágy, ha nincs
tesó, akkor pedig a galériaágy használata a legpraktikusabb, ha a kis gyerekszoba berendezése a feladat.
Így ugyanis egy helyen rögtön két dolog is
elférhet! Azt pedig, hogy melyik testvér kerüljön felülre, illetve alulra, jobb, ha mi szülők
adjuk parancsba, mintha a gyerekekre bízzuk.
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GYEREKSZOBA

MAGASSÁG
KIHASZNÁLÁSA
Ha kicsi a szoba alapterülete, gondolkodjunk
magasan - érdemes magas, akár a plafonig
érő szekrényeket beszerezni, és polcokat tenni olyan magasra amilyen magasra csak tudsz.
Ahogy cseperednek a gyermekek, egyre több
olyan holmijuk lesz, amit csak ritkán vesznek
elő, ezeket nem baj, ha olyan helyen tároljuk,
amit esetleg csak egy létra vagy szék segítségével tudunk elérni.

36 HÁZAK • 2019 április

HÁZAK • 2019 április 37

GYEREKSZOBA

MULTIFUNKCIONÁLIS
BÚTOROK

lehet pakolni, és nem szanaszét lesznek a játékok, ruhák, illetve a tanuláshoz szükséges szerek.

Nagyon hasznosak kis térbe a több funkciót
is ellátó bútorok. Ilyen például a szekrényágy,
vagy a kanapéágy, amelyek kis gyerekszobába
nagyon praktikus választásnak bizonyulhatnak.

TOLÓAJTÓK/
FÜGGÖNYÖK

Ha még nem ismersz egy jó asztalost, ideje körbekérdezősködni az ismerőseid között,
hogy tud-e valaki ajánlani egy jó szakembert.
Kis szobába ugyanis érdemes az egyéni igényeknek és az egyedi méretekre szabva készíttetni beépített ágyat, szekrényt, íróasztalt.

Érdemes a kinyitható szekrényajtók helyett
tolóajtós szekrényekben gondolkozni, illetve
egy gardróbszoba esetében a függönyös megoldást választani.
Sokkal helytakarékosabb, nem kell bútorokat
tologatni, ha a szekrényből szeretne a gyerek
elővenni valamit.

A sarok nem az ellenségünk, hanem ha okosan használjuk ki, a segítségünkre válhat, és
még jobban kihasználhatjuk, mint a teljes falfelületeket. Sarokszekrény, de még sarok íróasztal is betehető, utóbbi még akkor is, ha ablak
van ott.

PRAKTIKUS TÁROLÓK
A rend, és annak megtartása nagyon fontos
kis szobákban.
A rendezett megjelenéshez pedig szükség
lesz kosarakra, tároló dobozokra, dossziékra,
és mindenféle olyan kiegészítőre, amelybe el
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BEÉPÍTHETŐ BÚTOROK
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KERT

ÍGY LEHET A KERTED

OTTHONOD
MEGHOSSZABBÍTÁSA
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Napjaink rohanó világában egyre jobban igényeljük a természet közelségét,
menekülünk a szabad levegőre, a madárcsicsergésbe. Talán sosem volt még
ekkora kincs egy kényelmes kültéri kanapé, egy hangulatvilágítással ellátott
terasz vagy egy jól felszerelt szabadtéri konyha. Hogyha a kertünkről van szó,
választékból szerencsére nincs hiány; a döntésben azonban elkél a segítség.
Ács Erzsébettel, a Lakberendezők Országos Szövetségének elnökével kül- és
beltér összeolvadásáról és az egyre bővülő kínálatról beszélgettünk.

Gondolhatnánk, nincs új a nap alatt,
hiszen nem is kell nagyon messzire visszamennünk az időben, nagyanyáink, dédanyáink rengeteg időt töltöttek a szabadban.
Mégis mi változott? A ma embere már másra
áhítozik?
Tény, hogy 100-200 évvel ezelőtt elődeink
számára kint és bent határa nem vált el annyira élesen, mint később, az urbanizáció elterjedésével. Fontos azonban látni a különbséget:
ma már nem elsősorban dolgozni szeretnénk
a kertünkben. Egyesek hobbiként, aktív kikapcsolódásként, mások kizárólag a passzív pihenés helyszíneként tekintenek rá, de egy biztos,
senki sem szeretne órákon át füvet nyírni vagy
derékfájást kapni a kapálástól, ásástól. Nagyon
sokat dolgozunk a hétköznapokban, keveset
tudjuk élvezni az otthonunkat, ezért a szabadidő fogalma felértékelődött.

A kerti bútorok hogyan idomulnak a megváltozott elvárásokhoz?
A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően ma már számtalan időtálló és minőségi, kezelést, karbantartást nem igénylő kerti berendezés közül válogathatunk. Ráadásul,
ezek között bőven találunk olyan darabokat,
például az ülőgarnitúrák között, amik pont
olyan kényelmesek, és úgy néznek ki, mintha
a nappaliból hoztuk volna ki a kertbe. Nem

akarunk azzal foglalkozni, hogyha esik az
eső, kirohanjunk összeszedni a díszpárnákat,
inkább a gyártók alkalmazkodtak hozzánk, és
kikísérleteztek olyan víztaszító vagy vízáteresztő textíliákat és tölteteket, amik nem gombásodnak, penészesednek be, hanem nagyon
gyorsan megszáradnak.
A beltéri enteriőrben is nagyon sokat számít a dekoráció, a kiegészítők helyes alkalmazása. Ebben is tapasztalható fejlődés?

Képes a piac lépést tartani a ma emberének kényelmi igényeivel?
Abszolút. Gondoljunk csak arra, hogy ma már
egyre több okos kerti eszközből válogathatunk,
melyek, ha akarjuk, kommunikálnak a telefonunkkal, így egy érintéssel távvezérelhetővé
válik az öntözőrendszer vagy épp a fűnyíró.
Mivel a kültéri wellness is egyre népszerűbb, a
gyártók mobilról vezérelhető pezsgőfürdőkkel
kápráztatják el a vevőket, de kaphatók olyan
kültéri tusolók is, amik napelem segítségével
melegítik fel a vizet. A kerti okosvilágítás-rendszereket pedig előre is beprogramozhatjuk,
vagy akár okostelefonunkkal is vezérelhetjük a
fényeket.
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Éppen a napokban volt szerencsém a saját
szememmel megnézni egy káprázatos színekben pompázó, PET-palackokból készült kültéri szőnyegkollekciót, ami kifejezetten fedetlen
teraszokra készült. Változatos mintázatokban
kaphatóak már olyan függönyök, amik kiállják
az időjárás viszontagságait, szél és UV-állóak.
Vagyis, ma már a kültéren is bátran nyúlhatunk
a textíliákhoz, amik remekül öltöztetik strukturálják a teret, és a széles kínálatnak köszönhetően akár évszaknak és ünnepeknek megfelelően variálhatjuk is őket. Ugyanez igaz
a különböző dekortárgyakra, amiket pont
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ugyanúgy alkalmazhatunk, mint a nappaliban
vagy a hálószobában. A kertben és a teraszon
sokat jelent még egy jó hangulatvilágítás is,
de a dézsás növények is sokat tudnak dobni
az összképen. Egyetlen dolgot ne tévesszünk
szem elől, a kert akkor lesz igazán otthonunk
folytatása, ha stílusában harmonizál a kint és a
bent.
Mivel érdemes kezdeni, ha valaki a kert
átalakítását, berendezését tervezi?
Első lépésként inspirálódjunk akár barátok,
családtagok kertjéből, vagy az interneten fellelhető ötletmegosztó, közösségi oldalakról, illetve szaklapokból. Tegyük le a voksunkat egy-két
stílusirányzat mellett, találjuk ki, hogy milyen
kert áll közel a szívünkhöz, és az anyagi lehetőségeinkhez. Csak ezután érdemes elindulni,
és a nyakunkba venni az üzleteket, de számolni

kell azzal, hogy a választék hatalmas, tényleg
csak fantázia és pénztárca kérdése minden. Azt
javaslom, járjunk nyitott szemmel, és ragadjunk meg minden olyan lehetőséget, ahol profi segítségre számíthatunk. Hogyha a kerttervezésről van szó, akkor ilyen esemény minden
márciusban a GardenExpo, ahol a hazai gyártók
és kertszakértők legjava mutatja be a legújabb
trendeket, bútorokat, eszközöket, berendezéseket. Nem kell mindent a kiállításon megvásárolni, már azzal is rengeteg időt és energiát lehet spórolni, hogyha igénybe vesszük az
ingyenes helyszíni kerttervezés lehetőségét,
vagy szűkíteni tudjuk a kört, és kiválasztjuk kedvenc alapdarabjainkat, gyártóinkat.
Gondoljunk csak bele, egyetlen hétvége
alatt mennyi hasznos információval lehet gazdagodni, úgy, hogy közben ki sem kell tennünk
a lábunkat a helyszínről!
www.gardenexpo.hu
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Ha teraszát, erkélyét igazán különleges, exkluzív üvegezéssel kívánja hasznosabbá,
kényelmesebbé tenni, a Cover üvegfüggöny a tökéletes megoldás, mert:
• a Cover világos, nincs függőleges keretprofilja, teljes panorámát nyújt
• a Cover praktikus, kötetlen formában megvalósítható, teljesen nyithatócsukható, üvegtáblái akár szögben eltolhatóak
• a Cover biztonságos, a szélviharnak is ellenáll
• a Cover sokoldalú, edzett üvegtáblái könnyen mozgathatóak
• a Cover időálló, megalkotásához csak kitűnő minőségű anya-got használtak fel, karbantartást nem igényel
• a Cover exkluzív, kiemeli otthona homlokzatát, szépségét
Válassza a szépet, a minőséget, a kényelmet, válassza a Cover-t !

2030 Érd, Debrői u. 8.
Tel.: (30) 248 3029, (30) 948 6916,
Tel./fax: (23) 37 7 593, (23) 371 172,
E-mail: perekft@t-online.hu
www.perekft.hu

ALSÓTEKESI
FAISKOLA KFT.
Kapcsolj
energiatudatosra
pere 2018 11.indd 1

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!

2018. 10. 29. 7:01:12

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.

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
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KŐ-KER CSÁKVÁR KFT.

8083 Csákvár, Külterület 0188/2
Telefon: 06(22)706-333, 70/9779-313
www.kokercsakvar.hu

0%
stressz

100% öröm
Az akciós Fiskars metszőollókat
keresse az áruházakban és viszonteladóinknál.

www.fiskars.hu
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BOLHA, KULLANCS – VESZÉLYFORRÁS!

ROVARMENTES HÁZTARTÁS?

PIRET MIX A JÓ MEGOLDÁS!!!
PIRET
MIX
A
MEGOLDÁS!!!
www.piretmix.hu
Hirdetés.indd 1

2018. 08. 23. 10:42

CONSTRUMA 2019

Április 6-7-én, gyakorlati bemutatókkal, ingyenes
tanácsadásokkal, a legújabb trendeket bemutató
standokkal, akciókkal és finanszírozási megoldásokkal várja a CONSTRUMA a nagyközönséget.

STIHL. És kész.

Az OTTHONDesign kiállításon, a MAGYAR DESIGN 2019 standjain
a látogatók találkozhatnak fiatal magyar tervezők legújabb munkáival.
A Zöld Bútor - Fenntartható bútorgyártás itthon címet viselő kiállításon a kiállított darabok mindegyike a környezettudatos design jegyében született.
Az idei kiállítás egyik látványossága a DESIGN – GENERÁCIÓK
elnevezésű stand lesz, ahol két azonos alapterületű enteriőrben másmás célcsoport számára nyújtanak lakberendezési ötleteket.
A Lakberendezők Országos Szövetsége által megtervezett START UP
elnevezésű enteriőr egy fiatal pár számára készült, akik a nagyvárosi életre rendezkedtek be. A LUX UP enteriőr egy középkorú házaspár részére
tervezett elegáns, reprezentatív, időtálló design-nal kialakított lakás.
Az OTTHONDesign TOP TIPP program keretében a látogatók a gyártók
standjainak megtekintése mellett plusz szolgáltatásokat is igénybe vehetnek.
Hagyományosan a kiállítás megnyitóján (április 3. 11 óra) adják át
a CONSTRUMA és a HUNGAROTHERM Díjakat. A díjakra azok a
kiállítók pályázhattak, akik az elmúlt évben új termékkel léptek a piacra. Összesen 5 db CONSTRUMA és 3 db HUNGAROTHERM Díj kerül
átadásra.

www.hungexpo.hu
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AKCIÓ!

Már két akkus
szettben is!
R-AGRIKOL Kft.
STIHL-KERTIGÉP ÜZLETHÁZ

A Magyar
Kertépítők
Szövetségének
ajánlásával!
A minőségi kert garanciája!
www.makeosz.hu

7634 Pécs, Rácvárosi út 14.
Telefon: 06 72 252 545, Mobil: +36 30 937 7782
Fax: 06 72 551 057, E-mail: info@agrikol.hu
Az akció 2019. április 1. – május 31. között a készlet erejéig érvényes.

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

KONDENZÁCIÓS KAZÁN

ALTEAS ONE

TÁVIRÁNYÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL

a kihívást, hogy komfortot vigyen a világ egyik legzordabb helyére.
Nincs lehetetlen kihívás, ha a világot akarjuk kényelmesebbé tenni.

aristoncomfortchallenge.com
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ENERGIAHATÉKONY TETŐTÉRI ABLAKOK

20 000 Ft

VISSZATÉRÍTÉS

www.festekbazis.hu

* maximum 4 db U6 vagy U8 üvegezésű ablak vásárlása esetén

Az akció időtartama: 2019.04.03. - 2019.05.31.
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PERGOLA
KÜLTÉRI
FAFESTÉK

Uv álló
Rugalmas
Páraáteresztő

festekbazis.hu
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REKORD

Európa legnagyobb
perzsaszőnyege a Parlamentben

A történelem folyamán
a szőnyegek elsősorban
a kor és a térség uralkodóinak státuszszimbólumai
mellett a vándorló nomád
törzsek használati tárgyai
voltak. Sátraikban a padlót és az ajtót is szőnyeggel fedték, továbbá ezekkel védték, óvták lovaikat,
tevéiket a hideg időjárással szemben. A XIII. század
kézművességi változásai
minőségi fejlődést hoztak
a szőnyegkészítésben is.
A korábbi geometrikus
mintavilágot a cizelláltabb, virágmotívumokkal
kiegészített ábrázoló stílus
váltotta fel.

PARLAMENTI SZÕNYEG
E rövid történeti visszatekintésből joggal
fogalmazódik meg a kérdés, hogy honnan kaphatta az elnevezést a perzsaszőnyeg?
A kérdésre egyrészt a származási hely és a
készítési mód ad választ. Vannak tiszta gyapjú
perzsaszőnyegek, amelyek változó arányban
tartalmaznak gyapjút, pamutot vagy selymet,
és vannak tiszta selyem szőnyegek. A szőnyegek fonalai készülhetnek gyapjúból, pamutból
vagy selyemből.
A perzsaszőnyeg mindenképp kézzel csomózott, vagy szőtt szőnyeg, amelynek mintavilága
valamely tradicionális szőnyegkészítő területről
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származik, többek között Dél-Ázsia, a Kaukázusok vidéke, vagy a Közel-keleti térség. Ebből adódóan nem véletlen, hogy e földrajzi területeken
alakult ki a szőnyegkészítés mestersége.
A perzsaszőnyeg készítéséhez felhasznált
anyagok minősége szintén kiváló: például kínai
hernyóselyem ausztrál, új-zélandi gyapjú. Általános jellemzőik az előre megtervezett minták, a
díszítettség, és a nagyon finom csomózottság,
azaz a precíz kidolgozottság.
Nem csoda tehát, hogy e műremekek elkészítése hosszú hónapokat, éveket is igénybe
vehet.

A perzsaszőnyeg mellett igen népszerű
helyet foglal el a torontáli szőnyeg is.
A köztük lévő különbséget tulajdonképpen a
technológia jelenti, hisz a torontáli szőnyegek
gyapjúfonalakból szövéssel készülnek, míg a
perzsaszőnyegek csomózással. Alapanyagaik
is megegyezőek, mindkettő gyapjúszőnyeg.
Azonban a torontáli vízszintes szövőgépen,
míg a perzsaszőnyeg függőleges szövőszéken
készül. Ily módon a torontáli szőnyegből egy
személy egy nap alatt egy négyzetméter, míg a
perzsaszőnyegből egy ember egy négyzetmétert körülbelül egy hónap alatt tud elkészíteni.

Magyarországon a kézi szőnyegszövés szintén
évszázados hagyományokra tekint vissza. Az 1800as évek végén és az 1900-as évek elején mintegy
5000 főt foglalkoztatott e területen a textilipar. Ezt
a töretlen fejlődést a két háború közötti időszak
kevésbé befolyásolta, sőt az azt követő Kádár-korszakban a könnyűipar dinamikusan fejlődő ágává
vált. Ugyanis az öltözködés és a lakástextil - a szőnyeg -, mint a lakás egyik elegáns díszítő eleme
fontos szerepet kapott az átlagember mindennapi
életében.
A magyar textilipar kiemelkedő szőnyegszövő székhelyei voltak ebben az évtizedek
ben Budapest, Békéscsaba, Győr, Kiskunhalas,
Sopron. Ebben az időszakban nagyobb textilipari üzemek mellett a kisebb településeken a
textilkészítés, a szőnyeggyártás háziipari körülmények között folyt.
Kitűnő példa erre a Békésszentandrási Szőnyegszövő és Háziipari Szövetkezet öcsödi szőnyegszövő üzeme, ahol a rendszerváltás előtt,
helyi szóhasználattal: a „Szövőde” fénykorában
a környékbeli településeken is több száz ügyes
kezű asszonynak adott munkát. Napjainkban
az országban már csak itt csomóznak és szőnek - több mint fél évszázada - többségében

A parlamenti
szőnyeg
készítésének
mozzanatai

Öcsöd: A legnagyobb méretű
szövőszék Európában

iparművész által tervezett gyapjúszőnyegeket
tradicionális minták alapján. A kézi csomózás technikája évszázadok óta nem változott.
Öcsödön régóta ugyanazok az asszonyok
őrzik ennek hagyományát, akik annak idején
az idősebb szövőnőktől lesték el a technikát,
mondhatni megtanulták egymástól, vagyis
„anyáról leányra szállt a szőnyegszövés tudománya”. Az itt készült termékeket az 1960-80as években a kisebb és nagyobb áruházak,
mint például a Röltex, a Szivárvány, a Corvin,
a Lottó, a Skála és a Centrum fővárosi és vidéki
üzleteiben gyorsan elkapkodták a vásárlók.
Sajnos a rendszerváltás sok területen nem tett
jót a könnyűiparnak sem. Mint foglalkoztatási
mód, a háziipari tevékenység, a bedolgozói rendszer nagyon visszafejlődött.
A Békésszentandrási Szőnyegszövő és Háziipari Szövetkezet a kényszerű létszámcsökkenés
mellett, jelenleg Art-Kelim Kft. néven folytatja
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REKORD

A Parlamenti szőnyeg készítői

tevékenységét. Az Art-Kelim kifejezés jelentése
magyarul: művész szőnyeg. A korábbi évtizedeket
jellemző mennyiségi kereslet visszaszorult. Jelenleg
csak igényesebb magán személyek és lakberendezők jelentkeznek, de elsősorban az állami megrendelések jelenthetik e szakterületen a mentőövet.
Az öcsödi szövőnők kétkezi munkáját dicséri,
hogy az általuk készített perzsaszőnyegeket
„koptatják” számos magyar szállodában, közintézményben, többek között a Parlament
társalgójában, ahol a régi szőnyeg az elmúlt
50 év alatt elkopott (amelyik szintén Öcsödön
készült) és most új került a helyére ugyanazon
mintázattal.
Az általuk készített szőnyegek megtalálhatóak továbbá még a Sándor Palotában, az
amerikai Fehér Házban, több Loire menti és az
angol windsori kastélyban, valamint számos
külföldi nagykövetségen is.
Mindezek ellenére nem kis szerénységgel és
nemes egyszerűséggel a következőképp osztották meg munka közbeni gondolataikat:
Labancz Andrásné (Margit): „Csapatmunkában készítettük, egyforma hozzáértéssel, odaadással, s egy félévi előkészületet követően, másfél
évig tartott a szőnyeg elkészítése. A továbbiakban
is jó lenne ilyen nagy értékű megrendelés.”
Baloghné Molnár Éva: „Nagy kihívás és
különleges öröm volt számunkra ez a feladat, hisz
nyugdíjasként ugyanolyan lendülettel, szorgalommal dolgoztunk, mint a korábbi évtizedekben.
Jóleső érzés volt, hogy az elmúlt év végén a Parlamentben viszontláthattuk a munkánkat.”
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Bencsik Gyuláné (Edit): „Attól függetlenül, hogy a kézi csomózás technológiája hosszú
évtizedek óta nem változott, azért önmagában
elég nehéz. Azonban 40 év gyakorlat birtokában
már, úgymond ráállt a kezünk és nem jelentett
gondot. Mindenkinek volt könnyen követhető
minta darabja, s ez által az összhang is meg volt.
Naponta 5-6 cm-t haladtatunk.”
Dankó Katalin: „Az egyhangúság sem jelentett problémát, hisz nem mindig egy minta alapján dolgoztunk. Mindenkinek volt egy-egy 40-50
soros mintadarabja, melyek különböztek egymástól. A munka öröméhez és sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy ez a szőnyeg ugyanazon
minta alapján készült, mint a korábbi évtizedek
parlamenti szőnyege.”
Makai Antalné (Ildikó): „Az eltelt időszak
alatt nagyon összeszoktunk. Kölcsönösen segítettük egymást, fegyelmezetten, lendületes határozottsággal dolgozott mindenki. A szakértelem
mellett a precizitás és az odafigyelés ugyancsak
fontos szempont volt.”
Magyar Rozália: „Nagy öröm volt közreműködni ebben a munkában, hisz néhány évvel ezelőtt
szintén készítettünk egy másik szőnyeget a Parlament Vadásztermébe is. Az elmúlt évben összeállított
perzsaszőnyegen mintegy másfél évet dolgoztunk
és rendkívüli élményt jelentett számunkra, hogy
viszontláthattuk a Parlamentben a munkánkat.”
Szopkáné Bíró Zsuzsanna: „Nagyon büszke
vagyok arra, hogy ilyen egyedi munkát tudtunk
készíteni, hiszen a kézimunkának, legyen az horgolás, kötés, szövés, minden műfaját szeretem.”

Az elmúlt évben készített Parlamenti szőnyeg
hét öcsödi, mondhatni hét aranykezű szövőnő
egyedi szakmai névjegye. Miért? Azért mert a
készítés folyamán heten ültek egymás mellett
(de soha nem gonoszkodtak) és apránként
nagy türelemmel csomózták a gyapjúfonalat
összehangolt mozdulatokkal egyszerre, lépésről lépésre, másfél éven keresztül. Egy négyzetméterre százezer csomó került, vagyis egy sor
több mint kétezer csomóból tevődik össze. Ez
által az összesen felhasznált 7 tonna fonalból az
aprólékos minta alapján napi öt-hat centimétert haladtak. Ez az óriási szőnyeg a Parlament
társalgóját ékesíti, amely 15 millió csomóból
készült, a súlya 500 kg, szélessége 730 cm és
több mint 21 méter hosszú, azaz Európa egyik
legnagyobb perzsaszőnyege.
Jelen esetben a siker kulcsa a kemény, kitartó
munka és a kiváló szaktudás. Sikeres csapatmunka
volt ez, amihez a hozzá vezető út másfél évig tartott. A munkálatokat nem nyomta el a sokszor
ismétlődő mozdulatok egyhangúsága. Körültekintően és teljes harmóniában, kitartással és nem
utolsó sorban kötelességtudattal végezték munkájukat az öcsödi szövőnők, hiszen a XXI. század
felfokozott életritmusában egy ilyen méretű szőnyeg elkészítése örökkévalóságnak tűnhet. Ebből
adódóan a Tisztelt Olvasó is bizonyára egyetért a
cikkíró azon gondolatával: ha egy ilyen perzsaszőnyeget 40-50 évig lehet koptatni bárhol a világon,
akkor azt a minőségi munkát nem lehet csak úgy
szőnyeg alá söpörni.
Oláh Antal
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Porcelán kapcsolók

„Ha egy éhes embernek
adunk egy halat;
egy napra
megoldottuk a gondját.
Ha megtanítjuk halászni,
akkor: egy életre.”

HA SEGÍTENI
SZERETNE

a szerény anyagi
helyzetben élőknek
„halászni tanulni”
– megtanulni hatékonyan
segíteni önmagukon –,
akkor irányítsa adója 1%-át
az Agykontroll-alapítványhoz!

Az AURANTIA kapcsoló a Föld színének melegével
árasztja el Önöket ahányszor csak rájuk néznek.

Kombinálják a SALMO porcelán kapcsolót más
pasztell színekkel a gyerekszobában is.

A ROSEA porcelán kapcsolóval olyan művészi hatást
érnek el, amely kiemeli az Önök belterét.

Adószáma: 18002605-1-42
Bankszámlaszám:
OTP 11711034-20423173

www.agykontroll.hu
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www.KATYPATY.hu

Switch to porcelain

HATÉKONY MEGOLDÁSOK
A FALAK PENÉSZEDÉSÉNEK ÉS
A SALÉTROMOSSÁG MEGSZÜNTETÉSÉRE
Napjainkban egyre több gondot okoz a lakásokban, pincékben, szállodákban,
egészségügyi intézményekben, stb. megjelenő penészgomba és salétromkivirágzás.
A korszerű nyílászárók szinte tökéletesen zárnak, a természetes szellőzés így teljesen megszűnik. Télen a fűtéssel és ruhaszárítással, fürdéssel fokozódik a páratartalom és megjelennek a penészfoltok a falon, a csempefugákon, a bútorok hátoldalán, de még a bútorszöveteken is.
A penészgombák és a salétrom a csúnya foltok mellett allergiát, asztmát okozhatnak és kellemetlen szagot is árasztanak.
A DAMISOL Kft. nagy piaci hiányt pótolva 1998 óta gyártja és forgalmazza
penészölésre, penészgátlásra, salétromkivirágzás megszüntetésére kiválóan és
egyszerűen alkalmazható termékeit. Ezek a:
- Schimmel Stop – azonnal ható penészölő
- Chemocid – tartós hatású penészölő adalék
- Salétromkivirágzás eltávolító – salétromos felületek megszüntetésére
A Schimmel Stop rendkívül hatékony, a penésztelepeket azonnal megöli, így
nem szóródnak szét a spórák a lakásban, tapétázott felületre is alkalmazható.
A Chemocid egyedülálló készítmény, mert nem mérgező, szagtalan és több
éves hatással bír. Önmagában (tehát nem festék, vagy mész adalékaként) hígítva
alkalmas a bútorszövetek, bútorok hátsó felületén megtelepedett penész elpusztítására véglegesen és szagmentesen. Mivel nem mérgező, azonnal használni lehet
a helyiséget, a bútort.
Ajánljuk még pékségekben, konyhákban, egészségügyi intézményekben a fenti
tulajdonságok miatt!
Ladányi Péterné
Ügyvezető igazgató
Damisol Kft.

FALPENÉSZ? SALÉTROM? VAN HATÉKONY MEGOLDÁS!
CHEMOCID
SZAGTALAN! TARTÓS HATÁSÚ PENÉSZÖLŐ,
PENÉSZGÁTLÓ, MELY ÖNMAGÁBAN
ÉS ADALÉKANYAGKÉNT FESTÉKEKHEZ,
TAPÉTARAGASZTÓHOZ, FUGÁZÓANYAGHOZ
MÉSZHEZ KEVERVE HASZNÁLHATÓ!

SALÉTROM KIVIRÁGZÁS
ELTÁVOLÍTÓ
MEGSZÜNTETI A SALÉTROMOSSÁGOT.

KERESSE A FESTÉK ÉS HÁZTARTÁSI BOLTOKBAN!

SCHIMMEL STOP

PENÉSZÖLŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER
AZONNAL MEGÖLI A PENÉSZGOMBÁKAT,
BAKTÉRIUMOKAT, TAPÉTÁZOTT
FELÜLETRE IS HASZNÁLHATÓ!
MÁR 20 ÉVE BIZONYÍTJA KIVÁLÓ HATÁSÁT!
T!

DAMISOL Kft.

2730 Albertirsa, Irsay K. u. 1.
Tel./fax: 06-53/370-670
E-mail: damisol@t-online.hu

www.damisol.hu
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Törökbálint Sportcsarnok

A létesítménygazdálkodás
interdiszciplináris feladat
A létesítménygazdálkodás az épületekhez
kapcsolódó üzemeltetési tevékenység,
mely magában foglalja a komplex
épületgépészeti szolgáltatásokat és
működtetéshez kapcsolódó egyéb
műszaki, és gazdálkodási folyamatok
megvalósítását, biztosítva ezzel munkavégzéshez szükséges szociális komfortérzetet. Hazai viszonylatban egy olyan üzleti
szolgáltatás, amit többségében a középés a kisvállalkozói széféra végez. Jelen
cikk arra keresi a választ, hogy a középületek vonatkozásában, azaz önkormányzati
szinten, hogy lehet eleget tenni hatékony
létesítménygazdálkodás feltételeinek.
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Mottó:
„A dolgoktól nem félni kell,
hanem megérteni őket.”
/Marie Curie/

A mottóként említett gondolat évek óta Papp Dóra létesítménygazdálkodási szakmérnök irodájának kelléke és törekszik,
arra, hogy ennek szellemében éljen és végezze munkáját.
Idézve szavait: „A létesítménygazdálkodás egy interdiszciplináris feladat, ahol az energiahatékony üzemeltetés, és a rendelkezésre álló sokszor szűkös költségvetés menedzselése mellett
egyaránt szükséges foglalkozni a karbantartás jellegű feladatokon túl az előremutató, fejlesztő beruházások koordinálásával,
és a szervezeti struktúra kialakításában való részvétel sem elhanyagolható."

Tanulmányait építőmérnökként, mérnöktanárként kezdte, majd szakmai ismereteit bővítve ingatlankezelési tanulmányokat folytatott,
illetve településüzemeltetési szakmérnöki végzettséget szerzett, valamint a gödöllői egyetemen létesítménymérnöki épületenergetikai
szakirányú mesterképzésen vett részt. Diplomamunkáját Rosenberg diplomamunka díjjal
jutalmazták, amelynek témája egy városi uszoda, sportcsarnok és strand energiahatékony
üzemeltetésének vizsgálata volt.
Pályakezdőként ingatlankezelési ügyintézőjeként dolgozott, s a helyszíni műszaki állapotfelmérések folyamán az építészeti, tartószerkezeti kérdések mellett a gépész és villamos
terület problémáira is igyekezett megoldást
találni.
Létesítményüzemeltetéssel, létesítménygazdálkodással 2008-tól foglalkozik, melynek kapcsán rögtön mélyvízbe került, hisz egy több
tízezer m2 területű újépítésű uszoda, sportcsarnok és strand beüzemelésében vehetett
részt. A projekt keretén belül megismerkedett
a létesítménygazdálkodási tevékenység szerteágazó részeivel, többet között az üzemeltetéshez szükséges engedélyek és a megfelelő
szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzésén keresztül, a karbantartási szerződések, takarítási szabályzat, és az önköltség
kalkuláció kidolgozásán át a szervezeti struktúra kialakításán keresztül a logó tervezésig.
2011. júniusától a Magyar Hidrológiai Társaság
rendes tagja, majd később megválasztották a
Társaság Balneotechnikai Szakosztályának titkárává.
Ezt követően a szakmai ismereteit távhőszolgáltatás területén bővítette, de az uszodákhoz

Uszoda

kötődő érdeklődését továbbra is fenntartotta.
2017-ben kapott felkérést a Törökbálinti Sport
és Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, a
Törökbálinti Sportközpont műszaki üzemeltetésének vezetésére, ami minden szempontból
izgalmas feladat, hiszen itt nemcsak egy uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséről van szó,
hanem egy több száz gyermekkel foglalkozó
oktatási intézményről is.
Az uszodaépület épületfizikailag igen összetett szerkezetű, üzemeltetéséhez több technológia pontos együttműködését kell összehangolni. A kívánt belső légállapot kialakítása
mellett, biztosítani kell a szükséges fényviszonyokat, víztechnológiát, az energiahordozók
indokolt, legkisebb mértékű felhasználása mellett. Az iskola fenntartása közben teljesen más
jellegű feladatokat találkozunk, mint a sportcsarnoknál vagy az uszodánál.
Az észszerű és hatékony energiagazdálkodás minden önkormányzatnak, fogyasztónak,
felhasználónak és létesítménygazdának közös
érdeke. Legyen az bármilyen tevékenységet
betöltő épület vagy helyiség a legfontosabb,
hogy az azokat használó személyek komfortérzete megfelelő legyen.
A Törökbálinti Sportközpont üzemeltetésénél napenergia és geotermikus energia is felhasználásra kerül, amely az épület fenntartási költségeiben nagy segítséget jelentenek,
de teljes mértékben nem váltják ki azt, így az
energia optimalizálás fejlesztése folyamatosan
feladat.
Mivel az esetek nagy részében az üzemeltetési
költségek nagy részét az energiaköltségek teszik
ki, ezért Papp Dóra létesítménygazdálkodási szakmérnök nagyon fontosnak tartja a következőket:

Papp Dóra
Szakmai névjegy:
1. építőmérnök
2. okl. létesítménymérnök
3. facility manager
4. településüzemeltető szakmérnök
5. MHT Balneotechnikai Szakosztály titkára
2011. júniusa óta vagyok a Magyar Hidrológiai Társaság rendes tagja, így az uszodákhoz
kötődő érdeklődésem fenntartottam, addig is
amíg más területen tevékenykedtem.
2018. novemberében az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság
Balneotechnikai szakosztály titkárává választottak, így nagymúltú szakemberekkel dolgozhatom együtt.
Már munkám elején – bár nem tudatosan – de, igyekeztem a létesítménygazdálkodás irányelvei mentén egységes rendszerként
kezelni a szervezet működési feltételeinek
kialakítását.

„A létesítmény gazdálkodás alapcélja, hogy az
épülettel szemben támasztott funkcionális komfortigény mellett az üzemeltetési költség is alacsony legyen. Megvizsgálva egy-egy cég költségcsoportjait, a bérköltségeket követően általában
a második legmagasabb költségi elem a létesítménygazdálkodás. Természetesen az elsődleges
cél, hogy az épületegyüttest használó ügyfelek,
legyenek azok diákok, tanárok, sportolók, vagy
vendégeknek magas színvonalú szolgáltatást
kapjanak, mindamellett, hogy biztonságos és
egészséges környezetet biztosítsunk. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ekkora volumenű létesítmények a települések életben meghatározó jelentőséggel bírnak. Hatással vannak
a környezetükre, és az egyik legfontosabb funkciójuk, hogy komoly közösségépítő hatásuk van.
Az, hogy erre a mi munkánkon keresztül kerül sor,
óriási büszkeséggel tölt el.”
Oláh Antal
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VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLETEK

Kandallókirály Kft.
Ingyenes
helyszíni
felmérés,
3D tervezés,
árajánlat
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Nyílászáró
Galéria

Minőségi Nyílászárók,
egyedi bútorok gyártása, értékesítése

• Egyedi méret alapján

Kandallók, cserépkályhák,
csempekandallók felsõfokon.

• Felméréstől beépítésig
• Asztalosmunkák kivitelezése
• Belsőépítészeti munkák kivitelezése
• Egyedi bútorok tervezése, kivitelezése
• Fűrészáru gyártás – értékesítés

Hívjon most!

0623/374-800,
0630/212-7724

www.kandallokiraly.hu

Érd, Balatoni út 104.

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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KOMPAN
játszóterek
Kalózhajók
és
világszerte

Várak

A KOMPAN játszóeszközei 2018-ban is tovább bővültek.
A gyermekek
kedvelt
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vel rendelkeznek, amelyek segítenek a gyermekek képzelőehogy megcsodálnák művét, boldogan játszanak rajta,
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szárnyalásában
és formákat
kreativitásában,
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hogy kerek
visz a szögletes
világba,
lovagok
és kalózok
A akülönféle
csúszdák,
megalkotva
egy újlehetnek.
művészetet
gyermekek
számára. hálók,
egyensúlyozók
és létrehozott
mászókákegy
tovább
színesítik
a játékél1970-ben Tom
– kifejezetten
gyermekek
-nek
szóló
–
játszóeszközökkel
foglalkozó
céget,
a
ményt, miközben fejlesztik a gyermekek mozgáskoordináciKOMPAN-t,alakulását,
amely Tomegyensúlyérzékét
művészi filozófiáját
követve –
óját, izomzatuk
és állóképesséfolytatja
a
termékfejlesztést
mind
a
mai
napig.
gét. A nagy méretük lehetővé teszi a csoportos játékot, így
A KOMPAN már a kezdetekkor vezető pozícióra tett
segítve
a szocializálódást, a barátkozást.
szert a játszótéri berendezések gyártói között. Mára
A témához
készült mérleghintánkkal és rugós játékokkal az
nemzetközi szakértővé vált a minden korosztály számára
egészkínált
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el. fát, mint alapanyagot
Környezettudatos
gyártás folyik:
csak államilag ellenőrzött erdőgazdaságból fogad be,
FSC-minősítéssel. A felhasznált műanyagok (PA-, PE)
újrahasznosíthatóak. Hirdetjük a gyermekek játékhoz való
jogát, valamint a szakértő módon tervezett játszószerekből
álló játszóterek kialakítását, amelyek örömteli testmozgásra
ösztönzik a gyermekeket.

KOMPAN Képviselet – Kenéz Szilvia
1117 Budapest, Hunyadi János út 3., D. épület, Telefon: (06-1) 481-0620, Fax: (06-1) 481-0622
e-mail: kompan@kompankepviselet.hu, web: www.kompan.com

Fűtés

Hűtés

Megújuló energiák

Hamarabb eljön a nap vége,
ha gyorsabb a kivitelezés.

Csak 32 dB(A)*
Halkabb, mint
a suttogás
* 3 méteres távolság esetén

Új, osztott hűtési körű aroTHERM Split
levegő-víz hőszivattyú.
A hőszivattyúk már nem csak a jövőnk, hanem a jelenünk részét képező
hőtermelők. Ez egyaránt érvényes újépítésű lakóingatlanok vagy meglévő
épületek felújítása esetén is. Az új aroTHERM Split hőszivattyúk bármilyen
épülettípus esetén tökéletesen alkalmazhatók az A++ besorolású energia-hatékonysági osztálynak köszönhetően, mert nem csak hatékonyak, hanem
rendkívül halk üzeműek is. Jövőorientált megoldásai és rendszerbe integrálhatósága révén az aroTHERM Split hőszivattyú senkinek se fog csalódást
okozni. Legnagyobb erénye a gyors telepíthetőség, valamint a Vaillant terméktámogatása, amely több mint 140 éves tapasztalaton alapul a fűtés-, és
melegvíz-készítés területén. A tökéletes komfort szolgálatában!
Energiahatékonysági osztály: fűtés (A++ - G): A++; meleg víz (A+ - F): A
Bővebb információt a www.vaillant.hu weboldalon talál.

