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A modernizáció az utóbbi évtizedekben 
elvette tőlünk az élő láng nyújtotta élményt, a 
lángok kiszorultak a lakásokból, és szerepüket 
korszerű fűtéstechnikai eszközök vették át. Az 
emberek többségében azonban megmaradt 
a tűz közelsége iránti vágy és romantika. 

Az ember akkor érzi át, hogy mit kaphat a 
tűztől, amikor kezébe támasztja a fejét a lán-
gok előtt, és semmi mást nem tesz, csak elme-
rül a lángokban. Aki átélte már ezt az érzést, 
tudja, hogy a tűz nem pusztán egy fizikai-
kémiai folyamat, hanem vitamin a léleknek. 

Manapság érdemes körüljárni egy új fogal-
mat: BIOKANDALLÓ.

A biokandallók új perspektívát nyitnak „ősi 
jussunk”, a tűz lakótérbe történő visszacsem-
pészésében, lévén, hogy nem kell hozzájuk 
kémény. E berendezések fűtőanyaga a környe-
zetbarát bioetanol, amely az égés során nem 
termel egészségre káros anyagokat, sőt a leve-
gő enyhe párásításával biológiai értelemben 
még jót is tesz velünk. 

A biokandalló ragyogó megoldás azoknak, 
akik falbontás és malter keverés nélkül szeret-
nék a harmónia szigetét létrehozni otthonuk-
ban. Nem elhanyagolható körülmény, hogy kb. 
750 Ft-ból megszépíthetjük egy esténket, mert 

1 liter folyadékkal 2-3 órán át is tarthat a tűz-
varázslat.

Tegyük fel, Ön egy napon úgy dönt, hogy 
otthonában egy kandallóval szeretné fel-
dobni lakása és családja, vagy kedvese 
hangulatát. Ha megvásárolja bármelyik fal-
ra szerelhető kandallónkat, akkor akár már 
néhány óra elteltével az élő lángok nyug-
tató játékában elmerülve töltheti az estét. 
Ehhez mindössze két darab tipli és két csa-
var szükséges. 

Ha úgy dönt, hogy a két tipli is túl nagy áldo-
zatot kíván Öntől, akkor még mindig nem kell 
lemondania a lángokba révedés különleges 
érzéséről. Léteznek olyan biokandallók, ame-
lyek ugyanúgy 5 perc alatt elhelyezhetők a 
lakásban, mint egy kicsi szekrény. A szabadon 
álló kandallók lényege abban áll, hogy nincs 
fix rögzítésük, ezáltal kedvünk szerint változ-
tathatjuk lakáson belüli elhelyezésüket. Áthe-
lyezhetjük egyik fal tövéből a másikba, a nap-
paliból a hálóba, a teraszra, kertbe, mindig 
oda, ahol hangulatunk ezt éppen megkívánja. 
Ugyanakkor, megjelenésükben tökéletes kan-
dalló hatást keltenek, sőt igazi versenytársai 
tudnak lenni a falba építhető változatoknak. 
E termékeket olyan vevőinknek ajánljuk, akik 

nem kedvelik a statikus lakberendezést, hanem 
kísérletező szelleműek, és időközönként szíve-
sen változtatnak otthonuk megjelenésén.

Amennyiben a kandalló cipelés gondolata is 
riasztja, még mindig van megoldás!

Léteznek 1-2 kilogramm súlyú kandallók is, 
amelyek méretükből adódóan a legmobilabb 
termékeink. Nem csak lakáson, ingatlanon 
belül tudjuk pillanatok alatt változtatni helyü-
ket, hanem magunkkal vihetjük barátainkhoz, 
nyaralásra, kerti piknikre.  

Az asztali biokandallók éppen abban van-
nak a segítségünkre, hogy az élő lángokat 
ne csak megadott állandó pontokon élvez-
hessük, hanem fantáziánk szerint tágítsuk a 
helyszínek körét. Ha ezen standard típusok 
egyike sem nyerte el tetszését, nálunk lehe-
tősége van egyedileg tervezett kandallók 
gyártására is.

A Biokandalló lángja vitamin a léleknek…

Ha Ön úgy érzi, hogy írásunk  felkeltette 
érdeklődését, keresse fel honlapunkat, hogy 
bővebb információhoz jusson.  

 
www.�restbiokandallo.hu

BIOKANDALLÓ
élo láng füst és kémény nélkül…
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Dr. Huzik Veronika
főszerkesztő

GONDOLATOK A 
HANGSZIGETELÉSRŐL

A tapasztalatok szerint azonban sok ember érzékeny 
a zajokra. Ezért tanácsos az új falak hangszigetelésével 
szemben eleve nagyobb követelményeket támasztani. 
Ez által történik meg, hogy a falfelület hangvédelmét 
megnöveljük, és gondoskodunk arról, hogy a könnyű-
szerkezetű falak csatlakozásai a padlón és födémen ne 
hozzanak létre hanghidakat. Tehát azokat a hanghullá-
mokat szakítsák meg, amelyeket az épületelemek továb-
bítanak.

A hangszigetelési értéket szerkezeti megoldásokkal 
javítani lehet. Például: a kartonlapok távolságának, azaz 
a fal vastagságának növelésével – ásványgyapot-szigete-
lés beépítésével – vagy dupla héjalással.

A hangelnyelési értékeke decibelben vannak megad-
va. Minél nagyobb ennek számértéke, annál jobb a fal 
hangelnyelése.

A hangok hosszirányú vezetésének megszakítására 
különböző szerkezeti megoldások lehetségesek, az el-
választó fugáktól a megszakításokon át az ásványgyapot 
csíkokig.

Gondoljunk bele: amennyire fontos a jó audió hatás, 
legalább annyira elengedhetetlen a nem kívánt hangha-
tások útjának elállása! 

Fordítsunk rá � gyelmet!

Üdvözlettel:  

HOTEL SILVERINE LAKE RESORT
Megújult környezetben várjuk Balatonfüred szívében!

ÉTTEREM ÉS KONYHA

MEGÚJULÓ SZOBÁK

2019 tavaszán megindult
szállodánkban a felújítás. 
A munkálatok első nagy fázisában
megújult az egyik legfőbb
közösségi tér, a lobby illetve a
recepció.

2020 tavaszán tovább folytatjuk a
munkálatokat, melynek
eredményeként 29 darab kétágyas
szobánk teljesen új belső enteriőrt
kap. 

Ezzel egyidőben megújult szállodánk
Portunus Éttereme is. A stílusos design
és kellemes környezet mellett a
modern gasztronómia új kihívásaira is
felkészültünk: konyhatechnológiánk
teljes körűen megújult. 

 www.silverinelake.hu         sales.balaton@silverinelake.hu         +36 87 583 000

KÖZÖSSÉGI TEREK

FOGLALJON NYÁRRA  

30% ELŐFOGLALÁSI 

KEDVEZMÉNNYEL

Különös megbecsülést érde-
melnek azok az intézkedések, 
amelyek a belső falak hangszi-
getelését hivatottak szolgálni. 
Magyarországon az Országos 
Településrendezési és Építési 
Követelményekről kiadott Kor-
mányrendelet szabályozza a 
kérdést a vonatkozó jogszabá-
lyok és szabványok előírásainak 
segítségével.
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NAPPALI

A NAPPALI 
varázsolja lakásunkat 

otthonná
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Szabadidő, kényelem, 
összetartozás. A nappali 
szoba olyan helyiség, ahol 
mi lakók megmutatjuk 
életmódunkat  
a vendégeknek. A nappali 
festése hatalmas hatással 
van otthonunk általános 
hangulatára. Személyisé-
günktől függ, hogy a nap-
pali milyen hatású. Van-e 
 régimódi varázsa, vagy 
modern vonzereje. Bármi-
lyen legyen is a stílusunk, 
fontos az összhatás.
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ÍGY LESZ TÖKÉLETES  
A FALFESTÉS:

1. Előkészület: Távolítsuk el a helyiségből a 
függönyöket, képeket, és a mozdítható bútoro-
kat! A nehéz, vagy terjedelmes bútorokat toljuk 
a szoba közepére, hogy a falak és a mennye-
zet jól megközelíthetővé váljék, hogy elegendő 
hely legyen a létra felállításához! 

Az áramot kapcsoljuk ki, és szereljük le a vilá-
gítótesteket!

2. Leragasztás: A beépített szekrények elő-
lapját fedjük le festőfóliával, és rögzítsük azt a 
bútorok széléhez kreppszalaggal! A padló tel-
jes felületét borítsuk le festőfóliával, széleit és 

sarkait is rögzítsük! A szoba közepén álló búto-
rokat is takarjuk le!

3. Tömjük be a lyukakat: Ha a képeket 
később máshová akasztjuk, a csavarokat, vagy 
horgokat csavarjuk ki, és a lyukakat tömjük be 
masszával, majd egyengessük el a falfelületet! 
Erre a gipsz a legalkalmasabb.

4. Sarkok és szélek festése: Fontos, hogy a 
hajlott szárú ecsettel minden sarkot, a szegély-
léc, az ajtó és ablakkeretek melletti falfelülete-
ket befessük. 

Aki tisztán tud festeni, nem szükséges ezeket 
a szakaszokat leragasztania. Ha a festék mégis a 
lakkot érné, azonnal töröljük le!

5. Falfelületek festése hengerrel: Festés 
előtt a hengert és ecsetet áztassuk tiszta víz-
be, majd a vizet nyomjuk ki belőlük újságpa-
pírra, vagy elhasznált törülközőre! Először a 
mennyezetet fessük. Könnyebb a munka, ha 
a festőhenger nyelébe seprőnyelet dugunk.  
A festéket egyenletesen osszuk el a hengeren 
a leszedő rács segítségével. A hengert kereszt-
ben és átlósan húzzuk, a festéket egyenletesen 
és vékonyan hordjuk fel! A falakat felülről lefelé 
fessük! A fehér alapra festett márkás fehér fes-
ték többnyire már egy rétegben is fed. Söté-
tebb alapokra csak másnap hordjunk fel követ-
kező réteget!
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FALI SZÍNEK: KÉNYELMES,  
VAGY TÁGAS

Gyakran impulzus alapján választjuk meg a falak színét, azt gondolva, hogy 
később mindent valahogy meg lehet változtatni. Ez nem ilyen egyszerű.

Nagyon fontos, hogy mit várunk el a belső tértől, hogy térre, fényre, távoli pers-
pektívára törekszünk, vagy inkább az elszigeteltségre, a hangulatra és a szürkületre 
vágyunk? A leggyakoribb az, hogy megszelídítsük a belső teret, és otthonos, barát-
ságos karaktert adjunk neki. 

Egy kis nappaliban a falakat és a mennyezetet festhetjük élénk színekkel, ugyan-
olyan színűre. 

A falszínekkel könnyebb megteremteni a tér és a fény érzetét; adhatunk szobánk-
nak hűvösebb színeket. Ugyanakkor nagyon nehéz elérni a kényelmes és tágas bel-
ső tér hatását. Ez a két szempont alapvetően kölcsönösen kizárja egymást. Meleg 
és napos is lehet - mint egy mediterrán tengerpart, de ne feledjük, hogy ezt a kom-
pozíciót a hűvös türkiz és kék dominálja!
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NAPPALI

ALAPVETŐ SZÍNEK

Zöld: A zöld a harmónia és a megújulás színe. 
Mivel visszatükrözi a természeti világ árnyalata-
it, az egyik legjobb szín a nappali szobákban. 
Ha nincs elegendő hely a szobanövényeknek, 
akkor a zöld falak ezt a hatást is jelentik. A zöld 
lehet friss és finom ugyanakkor; ez a tökéletes 
alternatíva azok számára, akiknek a semlegesek 
túl unalmasak.

Szürke: A szürke falak tágabbá teszik a nap-
pali szobát. Elegáns és nyugodt, a szürke szo-
ba illeszkedik a modernista dekorációhoz, vala-
mint a vintage együttesekhez. A szürke falak 
szép hátteret biztosítanak a művészet számá-
ra. A szürke népszerű semleges szín, akár a ház 

minden szobájában, de a nappaliban különö-
sen kifinomult. Az egyik legnépszerűbb nappa-
li szín.

Kék: A kék nappali megnyugtató, stabilizá-
ló hatást gyakorol otthonunkra. Sok vonzó kék 
árnyalat létezik, és mindegyik jól megy a sem-
leges színekhez, mint a barna és a krém. Ha a 
nappali keményfa padlóval rendelkezik, a kék 
különösen elegáns választás. 

Bézs: A bézs semleges ezért a belsőépíté-
szek számára kedvelt. A megbízható árnyalat 
a nyersszövet egyszerűségét idézi. A bézs nap-
pali elengedhetetlen azoknak, akik szeretik a 
minimalista megjelenést. A legérdekesebb ter-
vezési tendencia az, hogy a nappali szobáját 
különböző fehér árnyalatokkal töltjük meg. 

A finom, bézs falak jelenítik meg ezt a lenyű-
göző, ízléses hatást. 

A bézs az egyik olyan nappali szín, amelyhez 
újra és újra visszatérnünk.

Fekete: A fekete nem a legnyilvánvalóbb 
szín a nappali számára, de ezért olyan nagysze-
rű. A fekete falakkal berendezett nappali várat-
lan és drámai. 

A helyiség építészeti részei nagyobb figyel-
met kapnak, bútorunk a sötét háttér előtt job-
ban feltűnik. Ha a nappaliban sok napfény van, 
a fekete falak enyhítik a természetes fény tük-
röződését. A fekete nappali megtervezésének 
sokféle módja van, és mindegyik határozottan 
azt sugallja, hogy ez otthonunk központi ele-
me lesz.

-10%
 A KUPON ÁTADÁSÁVAL -10% KEDVEZMÉNY

 A SZÁMLA VÉGÖSSZEGÉBŐL.
MÁS KEDVEZMÉNNYELNEM ÖSSZEVONHATÓ.

FELHASZNÁLHATÓ 2020.12.31 -IG.
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FÜRDÕSZOBA
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  Kezdjük a teljes benyomással, amely sok 
részlet összegzéseként keletkezik! Ez az épü-
letgépészeti elemektől, a helyiség nagysá-
gától, alaprajzától, a fénytől, a vízszintes-
függőleges, vagy ferde hangsúlyozásától a 
burkolatok fektetési irányától, tehát a többé-
kevésbé láthatóan készült fugák futásától is 
függ. 

Természetesen az egyes elemek színe és 
színösszeállítása is meghatározó. A színek a 
fürdőt sokrétűen tudják tagolni és az életér-
zéseknek megfelelő térhangulatot képesek 
kiváltani. A friss, világos színek, vagy pasztell-
színek a fürdőt lágy fénnyel borítják el.

Minden elem sok színben létezik. Egy 
alapszínt hangsúlyos színként válasszunk 

ki, és ezt a színt egy, vagy több adalékszínnel 
kombináljuk! Fő a harmónia.

A harmonizáló elemek kiválasztásánál a 
gyártó segít, mert például a tusoló-válaszfalak, 
kádak, masszázskádak, tükrös szekrények, mos-
dó-, ápoló- és egyéb polcrendszerek, valamint 
kellékek sokféle választékát kínálja, melyek 
összeillenek valamilyen formai jegyek alapján, 
vagy egy koncepcióban fejlesztették ki őket. 
Persze, ha örököltünk valamilyen bútort, akkor 
annak megfelelően válasszunk ki minden mást! 
Itt is az összhang a lényeg.

Érdemes olyan fürdőszobát kialakítani, mely 
minden életkornak meg tud felelni. Például a 
magasságilag állítható mosdókagyló gyerekek-
nek jó ötlet.

Az, hogy milyen praktikusan felszerelt 
egy fürdőszoba és formai megjelenése hogyan hat, 
funkciója és esztétikája az a két mérték, melynek 
egy modern fürdőszoba meg kell, hogy feleljen.  
Mutatunk néhány választékot.

FÜRDÕK
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FÜRDÕSZOBA
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Helytakarékos azon elemek alkalmazása, 
amelyek több funkciót egyesítenek. Ilyenek 
például a törülköző-szárítóként, vagy egy pihe-
nőpad háttámlájaként felhasznált fűtőtest. 

A fürdőkád kiválasztásának szempontjai attól 
a területtől függenek, amelyet a helyiség nyúj-
tani tud, a helytől, ahol a beépítés takarékosan 
lehetséges. 

Például a sarok és a fürdőszoba stílusával har-
monizálni tudó formai és színbeli megjelení-
tés is meghatározó. Végül pedig függ a fürdés 
kényelmének és biztonságának igényétől is. 

Éppen a pakoló, ülőfelületek, fejtámaszok, 
lábtartók stb. tartoznak azon részletekhez, 
amelyek meglepően nagy kihasználtsággal 
jöhetnek számítása.

Hatásos megjelentő elemek és egyúttal 
nagymértékben hasznosíthatók a zuhanyzó-
válaszfal-elemek, amelyekből manapság nagy 
választék áll rendelkezésre. A kisebb fürdő-
szobákban az átlátszó kivitelezés előnyösebb, 
mivel optikailag a helyiséget nem csökkenti.  
A zuhanyzó válaszfalit a helyiségben szabadon 
állóan, a falhoz csatlakozóan, a sarokba, vagy a 

fürdőkád mellé szerelhetjük. Lehet a fürdőkád-
ra is szerelni, ahol nincs hely a zuhanyzónak. 

A modern épületgépészeti technika a 
zuhanyzást a test- és egészségápolás teljes 
értékű megoldásává tette a fürdőkád mellett. 

Ez a kisebb fürdőszobák felé billentette a 
mérleg nyelvét. 

A kádbeépítésről lemondani, nem jelenti azt, 
hogy ne lehetne nagyszerűen kialakított fürdő-
szobát produkálni.

Forrás: Sziget Kiadó
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ÚJDONSÁG

Fa, mûanyag, alumínium –
milyen ablakkeretet válasszunk?

A profilok anyagát általában személyes prefe-
rencia alapján választjuk, pedig érdemes több-
féle szempontot is figyelembe venni, ugyanis a 
választásunknak nagy szerepe van az ablak szi-
getelőképességében is. 

A jól kiválasztott nyílászárókkal rengeteg 
energiát takaríthatunk meg, ami akár rezsikölt-
ségeken is látszódhat. 

Fa, műanyag, esetleg alumínium? A modern 
építészet sokféle alternatívát kínál, amikor a 
nyílászárókra kerül sor. Mindhárom anyagnak 
megvannak az előnyei és a hátrányai, így a saját 
igényeinknek, életvitelünknek, és büdzsénk-
nek megfelelően válogathatunk közülük.  
A Deceuninck szakértője, Búcsi János segít 
eligazodni különféle lehetőségek közt.

FA – A HAGYOMÁNY  
MEGTESTESÍTŐJE

Az ajtók és ablakok keretei sokáig hagyomá-
nyosan fából készültek, így ezeknek a nyílászá-
róknak tagadhatatlanul van egyfajta nosztalgi-
kus bája. 

A fa nyílászárók melegséget sugároznak, 
természetes látványuk kellemes a szemnek. 
Általánosságban elmondható, hogy az áruk 
nagyjából megegyezik az olyan, kiemelkedő 
szigetelésű és minőségű műanyag társakéval, 
mint például a Deceuninck passzívházakhoz 
is alkalmazható Eforte profiljai, az alumínium-
nál pedig jelentősen olcsóbbak. Ha fa nyílászá-
rók mellett döntünk, vegyük figyelembe, hogy 
a természetes anyag rendszeres karbantartást 

Az ablakok kiválasztására 
jellemzően kevés időt szá-
nunk az épület többi részéhez 
képest, pedig érdemes egy 
kicsit több energiát és akár 
magasabb összeget  
fordítani a nyílászárókra.  
Nemcsak azért, mert a jó 
minőségű ablakok tartó-
sabbak, hanem mert a leg-
nagyobb hőveszteség 
az  ablakokon és ajtókon 
 keresztül távozik. 

SZAKÉRTŐ 
TIPPEK 

a Deceunincktől

Hazak_2020_aprilis.indb   20 2020. 03. 24.   15:44:06



    HÁZAK • 2020 április   21

igényel: évente legalább egyszer speciális 
anyaggal kell őket kezelni, hogy a víz és a fagy 
ne okozzon károsodást, és a festék se pattog-
jon le róluk.

ALUMÍNIUM – A JÖVŐ 
MANIFESZTÁCIÓJA

Futurisztikus és rendkívül elegáns megje-
lenése miatt méltán kedvelt az alumínium, 
mint nyílászáróprofil-alapanyag. A karcsú, stí-
lusos megjelenés mellett az alumínium továb-
bi előnye, hogy óriási ablakfelületek, akár teljes 
üveghomlokzatok is kivitelezhetők vele, ami 
a modern építészet egyik legkedveltebb stí-
luseleme. Az alumínium, tekintve, hogy fém, 
kevésbé jó hőszigetelési tulajdonságokkal bír, 
mint a fa vagy a műanyag. Ezt a technológia fej-
lődése egyre jobban tudja orvosolni, így a leg-
modernebb alumíniumprofilok hőátbocsátása 
egyre kevésbé tér el a fa vagy a műanyag társa-
iétól. Azonban, ha alumínium ablakokban gon-
dolkodunk, mélyebben kell a pénztárcánkba 
nyúlni: ezek a nyílászárók ugyanis akár három-
szor annyiba is kerülhetnek, mint a már emlí-
tett, passzívházakhoz is megfelelő prémium 
kategóriás Eforte PVC ablakok. Szépsége miatt 
az alumínium megjelenését a design Oscar- 
díjas Deceuninck Elegante termékcsaládja 

eleveníti fel, amely olcsóbb és jobb szigetelő 
alternatívája lehet az alumínium profiloknak. 

MŰANYAG – SOKOLDALÚ 
TELJESÍTMÉNY

A PVC nyílászáróprofilok napjainkra a leg-
népszerűbb opcióvá váltak az ablakok és ajtók 
esetében egyaránt. Nem véletlenül, hiszen 
számosszempontból többet nyújtanak, mint 
a fából vagy alumíniumból készült változatok. 
Rendkívüli szigetelőképességgel rendelkez-
nek, sőt egyes PVC profilok (például Eforte és 
Elegante) minimális energiaigényű passzívhá-
zakhoz is használhatók, így rengeteg energiát 
takarítanak meg számunkra, ami a rezsiköltsé-
geinken is érzékelhető lehet. Mindezek mellett 
a karbantartásuk pofonegyszerű, szinte nem is 
igényelnek különösebb törődést, mégis hosz-
szantartó szolgálatot tesznek: élettartamuk 
akár 60 év is lehet. Sokakban azonban még 
mindig az unalmas, fehér színű PVC profilok 
képe él, pedig első megjelenésük óta renge-
teget fejlődött a kínálat. A Deceuninck példá-
ul 40-féle dekorral kínálja ablakait, melyek közt 
találunk élethű famintázatokat, fémhatású, az 
alumíniumra megszólalásig hasonlító dizájnt, 
de akár olyan trendszínekben is gondolkozha-
tunk, mint a vörös vagy a zöld. A PVC profilok 

ára jóval az alumínium alatt van, sőt még a fa 
nyílászáróknál is olcsóbb lehet.

Ha pedig azon aggódnánk, hogy a műanyag 
választásával ártunk a környezetünknek: ne 
tegyük. A PVC profilok kiválóan újrahasznosít-
hatók, és a gyártás során újrafelhasználhatók. 
A Deceuninck számára a fenntartható gyártás 
kulcsfontosságú, így a profilok előállítása során 
keletkezett hulladékot, továbbá a lecserélt és 
kidobandó régi műanyag profilokat újrahasz-
nosítják, ezekből készül az új termékek profil-
magja. Az újrahasznosított anyag tulajdonságai 
megegyeznek a szűz anyagéval, az esztétikai 
különbség pedig nem látható.

Forrás:
 morpho 

Köteles Kriszti
vezető tanácsadó

Fa, mûanyag, alumínium –
milyen ablakkeretet válasszunk?

SZAKÉRTŐ 
TIPPEK 

a Deceunincktől
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GYEREKSZOBA

A MENÕ 
GYEREKSZOBA 

berendezése
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Amikor a gyermek belép a kiskamasz korba, hirtelen ,,menő”,  
népszerű akar lenni. Ám ízlésvilága még nincs teljesen kifejlődve,  
nem egyezik még részben sem a miénkkel. Ennek következménye a 
káosz, vagy az olyan megoldások, amik hatással vannak a mindenna-
pokra – ilyen például, amikor olyan meghökkentő színt választ  
a falra, amitől sokkot kapunk nap, mint nap…
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AZ EGYEZKEDÉS

A „divat” begyűrűzik a gyerekközösségekbe, 
és aki kilóg, könnyebben kiszorul a gyerektár-
saságból. A gyermeknek valóban igénye van 
az önállóságra, így segítsük ebben. Adjunk neki 
nagyobb teret, szabadságot és felelősséget, 
hogy érezhesse: megtiszteljük a bizalmunkkal, 
és szabad, önálló személyiségként kezeljük.

Két megoldás van: vagy megpróbálunk 
egyezkedni a gyerekkel, ami több hetes feszült-
séget teremthet, ám nagy előnye, hogy apróbb 
munkákba bevonhatjuk az ügyes gyereket, 
vagy nemes egyszerűséggel megelőzzük őt, és 
mire – mondjuk, haza jön egy hosszabb távol-
lét után – kész szobát kap, melyet még tovább 
csinosíthat kicsit. Ez utóbbi csak akkor lesz sike-
res, ha valóban eredeti ötletekkel rukkolunk elő.

AZ AJTÓ
Az ajtólapok alkalmasak arra, hogy színes 

olajfestékkel mintát, az ügyesebb gyerekek, fel-
nőttek képet is festhetnek.

Az internet tele van nonfiguratív mintákkal, 
melyek könnyen lemásolhatók. Ajánlott előtte 
egy papírra megcsinálni eredeti nagyságban, 
és úgy előrajzolni az ajtóra a mintát.

Falra képet is készíthetünk: farostlemez nyers 
oldalát több rétegben lekenjük Valkiddal, majd 
erre száradás után fel tudjuk rajzolni a mintát, 
művészellátó boltban pedig hozzá juthatunk 
olajfestékhez és festőszerhez. Ecset bármilyen 
jó mindkét célra, lényeg, hogy ne hulljon a sző-
re.

GYEREKSZOBA
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FALIÓRA
Beépíthető, elemmel működő óraszerkezet-

hez az interneten keresztül juthatunk hozzá.
Nemcsak a szalvétatechnika létezik, hanem 

a fent említett farostlemezes verzió is műkö-
dik, ám lehet vásárolni olyat, hogy régi bakelit 
lemezt alakítottak át óralappá. A bakelit lemez-
ből, akár modern alakzatokat is ki lehet vágni.  
A bakelit színe fekete, így igen elegáns, figye-
lemfelkeltő óra kreálható belőle.

ROSSZ CD-LEMEZEKBŐL 
TÉRELVÁLASZTÓ VAGY 
ABLAKDÍSZ

Két CD-lemezt „szivárványos” felületükkel 
kifelé ragasszunk össze.

Fűzzük fel kötélre az így elkészült CD-ket: a 
kötél két végét szemből a CD közepén átfűz-
zük, a CD felett pedig csomót kötünk rá, majd 
jön a következő CD, és így tovább.

A CD füzéreket egyenként rögzítjük a pad-
lózathoz és a plafonhoz – mindkét helyre 

érdemes egy-egy lécet felfúrni, és abba rögzí-
teni a kötelet. Ily módon lehet falvédőt is csinál-
ni – természetesen akkor a fal mellett.

A FAL VÉDELME

Az anyák egyik legnagyobb problémája, hogy 
a gyerekek az ajtófélfa, a villanykapcsolók mel-
letti falfelületet összetapizzák, és már festés után 
egy évvel látszik rajta a kosz. Nos, ezt ki lehet 
védeni: csempemozaikkal, mely letörölhető.

Némi idő, csemperagasztó, egy kisebb spakli, 
egy csípőfogó, fugázó anyag, fugázó simító szi-
vacs és néhány régi csempe kell hozzá.

A csempét kalapáccsal össze kell törni, eset-
leg csípőfogóval kicsit kiigazítani, ahogy a min-
ta kívánja, megkeverni a csemperagasztót és 
alkotni.

Egy nappal később már lehet fugázni – és 
ne felejtsük el azt, hogy miután kifugáztuk, egy 
igen nedves szivaccsal, laza mozdulatokkal át 
kell törölni a mozaikot. Lehet dekor mozaik-
csempét is kapni, ám ez drága és nem biztos, 
hogy szebb lesz a végeredmény.

A BARÁTOK FALA
A parafa táblák nagyon praktikus kellékei 

lehetnek a gyermekünk szobájának. Ideális üze-
netek, kedves fényképek, emlékeztetők, doku-
mentumok rögzítésére, segítségével teljesen a 
sajátjává teheti a szobát gyermekünk. 

Lehet natúr, illetve színes parafa is. 
A nagyobb fajtákat kreatívan elhelyezve akár 

térelválasztó elemként is felhasználhatjuk.

SZÍNEK
Ugyanúgy, mint a lakás bármelyik másik 

helyiségében, a gyerekszobában is illik odafi-
gyelni arra, hogy milyen színeneket használ-
junk. 

Lehet tudományos magyarázatokat keres-
ni a színekre, ám felesleges erre rengeteg időt 
áldozni. 

Általában a feng-shui színjavaslatai beválnak, 
és valóban képesek bizonyos színek harmóniát 
teremteni nemcsak a lakásban, hanem a lélek-
ben is.
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A hálószobáról

A hálószoba lakásunk legintimebb zónája. Az a helyiség, ahol a hosszú nap 
végén végre lepihenhetünk, ahol távol a világ zajától ellazulhatunk és feltöltőd-
hetünk. Az ideális hálószoba visszafogott, mentes minden fölösleges ingerfor-
rástól, ugyanakkor barátságos és meghitt.

HÁLÓSZOBA
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HELYÉNEK  
MEGVÁLASZTÁSA

 
Amikor új helyre költözünk, és több helyiség 
is szóba jön hálószobaként, akkor érdemes 
végigpróbálni mindegyiket. A „próbaalvás-
sal” kiszűrhetők a különféle zavaró körül-
mények még azelőtt, mielőtt bonyolultabb 
lakberendezési műveletekbe fognánk. Ameny-
nyiben többlakásos társasházban lakunk, lehe-
tőleg ne válasszunk olyan helyiséget, amely-
nek közelében (alatta, mellette, vagy fölötte) 
lift, lépcsőház, illetve folyosó található, ugyanis 
a folyamatos nyüzsgés mindenképp zavarhatja 
éjszakai nyugalmunkat.

A hálószoba fekvése sem közömbös. Ideális-
nak a keleti, vagy északi fekvést tartják, ugyanis 
ez viszonylag a hűvösebb oldal, és a napfelkel-
tével is szoros kapcsolatban áll, ami jótékonyan 
hat reggeli ébredésünkre. A déli és nyugati fek-
vésű hálók főleg a tavasztól őszig terjedő idő-
szakban melegek és túlságosan világosak.
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HÁLÓSZOBA

MEGFELELŐ MÉRETEK

Nem a méretek, hanem a kényelem a fő 
szempont. A meghitt hálószoba inkább kisebb 
méretű, ahol fölösleges tárgyak nem zavarják 
pihenésünket. Ideális esetben levetett ruháin-
kat sem itt tároljuk, hanem a közeli gardróbban, 
esetleg a fürdőszobában. Ennek nagy előnye 
abban rejlik, hogy a külvilág ruháinkba ívódó 

kellemetlen szaga és szennyeződése az ajtón 
kívül marad.

Ideálisnak tekinthető, ha a hálószoba szim-
metrikus alaprajzú, mentes a különféle ki- és 
beugróktól, zugoktól, sarkoktól. Ezek a térjá-
tékok kiválóan hasznosíthatók egy nappa-
liban, de a nyugalmat feltételező hálószo-
ba berendezését értelmetlenül megzavarják.  
A túlságosan szűk helyre „beszorított” fekhely 

azonban szintén kerülendő, mert reggelente 
nem teszi lehetővé, hogy az ember frissen és 
üdén „ugorhasson” ki ágyából. 

Van, ahol a lakás mérete miatt az ember 
kénytelen a nappalit és a hálószobát egy helyi-
ségre redukálni. 

Ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, 
hogyan választhatók szét mégis a nappali és az 
éjszakai funkciók.
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HÁLÓSZOBA

HOL LEGYEN AZ ÁGY?
Mivel életünk egyharmadában alszunk, fon-

tos feladat az ágyunk helyének jó kiválasztása. 
Aranyszabályként fogadjuk meg a következő 
tanácsot: lehetőleg az ajtóval szemközti falhoz 
tegyük ágyunkat, mégpedig úgy, hogy fejrésze 
támaszkodjon a falnak.

Ebben az esetben fektünkben is rálá-
tunk a bejáratra, ami egyfajta biztonságot és 
nyugalmat ad. Amennyiben a szoba alaprajza 
nem teszi lehetővé ezt a fajta berendezést, az 
ajtóval szemközti falra akasszunk egy nagyobb 
méretű tükröt.

Az alváshoz nélkülözhetetlen „kuckóhatást” 
az ágy mögötti falra felakasztott faliszőnyeggel, 
drapériával, óriási méretű terítővel vagy balda-
chinnal érhetjük el.

 

Az otthonodban akkor érzed magad a leg-
jobban, amikor a tökéletes fény körülvesz. 
Megérintenek az élmények, látod a színek ezer-
arcú kavalkádját.  A feszített fólia álmennyezet 
ebben segít.

A feszített fólia világítással egyedi, még-
is természetes fényforrást kapunk, otthonunk 
meleggé, barátságossá és egyedivé válik.

Mi a feszített fólia?
A feszített fóliás rendszer elvét a Barrisol-

Normalu gyár elnöke, Fernand Scherrer szaba-
dalmaztatta mintegy 40 évvel ezelőtt. Alapelve 
igen egyszerű: Egy alumínium profil rendszer, 
amire felfeszítünk egy fóliát.

Az így kapott felület teljesen homogén és sík, 
amit semmilyen hagyományos eljárással nem 
lehet elérni. A kifeszített fólia mögé beépíthetünk 
LED-világítást, vagy lehet “csupán” burkolati elem.

Hol használhatjuk?
A feszített fólia világítást otthonunk bármely 

helyiségében használhatjuk. A nappaliban és 
a lakás nagyobb szobáiban látványos megol-
dás, míg a kisebb, esetleg ablaktalan helyisé-
gek megvilágításában is tökéletes eredményt 

érhetünk el. A szórt fény minden kis sarokba elér, 
így világos, meleg, otthonos környezetet teremt.

Magán és közületi felhasználásra, dekorációs, 
és funkcionális célra egyaránt használhatjuk! 
Lehet dekorációs elem, vagy alapvilágítás is. 
A felhasználási lehetőségek tárháza végtelen, 
rengeteg különböző helyiségben használtuk 
már a feszített fóliát, még sincs két egyforma.

A feszített fólia egyik legszebb és legkedvel-
tebb variánsa a LED világítással kombinált vál-
tozat. A LED világítás nem kápráztatja a szemet, 
mégis tökéletes fényt ad. Pont úgy és pont 
annyira, ahogy és amennyire szükséged van.

Miért válasszuk otthonunk megvilágításához 
a feszített fólia világítást?

A titok a részletekben rejlik. Minőségi alapanya-
gokkal, egyedi tervezéssel, tanácsadással a feszí-
tett fólia világítás az otthon igazi díszévé válik. 
• Kellő fényáram – a megfelelő méretű feszí-

tett fólia világítással otthonunk mindig tökéle-
tes fényáradatban úszik majd
• Nem vakítja a szemet – a feszített fólia nem 

fogja elvakítani a szemet, olyan természetes 
érzésed lesz tőle, mintha napfény sütne rád
• Szabályozható – a világítás szabályozásá-

val egyszerűen varázsolhatsz a hangulatodnak 

megfelelő fényerősséget otthonodban.  A sza-
bályozott világítás komfortos, hiszen nem min-
dig ugyanarra a fénymennyiségre vágyunk 
ugyanazon a helyen. 
• Egyszerű tisztítás – a fólia tisztítása könnye-

dén, egyszerűen történik. A megoldás egy egy-
szerű, szappanos vízzel történő átmosás

Hogy lehet Neked is ilyen csodálatos fény-
forrásod?

A munkát mindig egyedi ajánlat számításával 
kezdjük. Az ajánlat elkészítéséhez szükség lesz 
a tervezett méretekre, elképzelésekre. Az aján-
lat elkészülte után egyedi tervezésbe kezdünk, 
hiszen nincs két ugyanolyan hely, nincs két 
ugyanolyan megoldás. A tervek alapján pedig 
megkezdjük a kivitelezést. 

FESZÍTETT FÓLIA VILÁGÍTÁS   
A KOMFORTOS MEGOLDÁS

Látogass el honlapunkra,  
tudj meg még többet a feszített fólia 

világításon.
https://feszített-folia.com

Ingyenes tervezéshez  
pedig írj nekünk a  

info@feszitett-folia.com címre.
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Az otthonodban akkor érzed magad a leg-
jobban, amikor a tökéletes fény körülvesz. 
Megérintenek az élmények, látod a színek ezer-
arcú kavalkádját.  A feszített fólia álmennyezet 
ebben segít.

A feszített fólia világítással egyedi, még-
is természetes fényforrást kapunk, otthonunk 
meleggé, barátságossá és egyedivé válik.

Mi a feszített fólia?
A feszített fóliás rendszer elvét a Barrisol-

Normalu gyár elnöke, Fernand Scherrer szaba-
dalmaztatta mintegy 40 évvel ezelőtt. Alapelve 
igen egyszerű: Egy alumínium profil rendszer, 
amire felfeszítünk egy fóliát.

Az így kapott felület teljesen homogén és sík, 
amit semmilyen hagyományos eljárással nem 
lehet elérni. A kifeszített fólia mögé beépíthetünk 
LED-világítást, vagy lehet “csupán” burkolati elem.

Hol használhatjuk?
A feszített fólia világítást otthonunk bármely 

helyiségében használhatjuk. A nappaliban és 
a lakás nagyobb szobáiban látványos megol-
dás, míg a kisebb, esetleg ablaktalan helyisé-
gek megvilágításában is tökéletes eredményt 

érhetünk el. A szórt fény minden kis sarokba elér, 
így világos, meleg, otthonos környezetet teremt.

Magán és közületi felhasználásra, dekorációs, 
és funkcionális célra egyaránt használhatjuk! 
Lehet dekorációs elem, vagy alapvilágítás is. 
A felhasználási lehetőségek tárháza végtelen, 
rengeteg különböző helyiségben használtuk 
már a feszített fóliát, még sincs két egyforma.

A feszített fólia egyik legszebb és legkedvel-
tebb variánsa a LED világítással kombinált vál-
tozat. A LED világítás nem kápráztatja a szemet, 
mégis tökéletes fényt ad. Pont úgy és pont 
annyira, ahogy és amennyire szükséged van.

Miért válasszuk otthonunk megvilágításához 
a feszített fólia világítást?

A titok a részletekben rejlik. Minőségi alapanya-
gokkal, egyedi tervezéssel, tanácsadással a feszí-
tett fólia világítás az otthon igazi díszévé válik. 
• Kellő fényáram – a megfelelő méretű feszí-

tett fólia világítással otthonunk mindig tökéle-
tes fényáradatban úszik majd
• Nem vakítja a szemet – a feszített fólia nem 

fogja elvakítani a szemet, olyan természetes 
érzésed lesz tőle, mintha napfény sütne rád
• Szabályozható – a világítás szabályozásá-

val egyszerűen varázsolhatsz a hangulatodnak 

megfelelő fényerősséget otthonodban.  A sza-
bályozott világítás komfortos, hiszen nem min-
dig ugyanarra a fénymennyiségre vágyunk 
ugyanazon a helyen. 
• Egyszerű tisztítás – a fólia tisztítása könnye-

dén, egyszerűen történik. A megoldás egy egy-
szerű, szappanos vízzel történő átmosás

Hogy lehet Neked is ilyen csodálatos fény-
forrásod?

A munkát mindig egyedi ajánlat számításával 
kezdjük. Az ajánlat elkészítéséhez szükség lesz 
a tervezett méretekre, elképzelésekre. Az aján-
lat elkészülte után egyedi tervezésbe kezdünk, 
hiszen nincs két ugyanolyan hely, nincs két 
ugyanolyan megoldás. A tervek alapján pedig 
megkezdjük a kivitelezést. 

FESZÍTETT FÓLIA VILÁGÍTÁS   
A KOMFORTOS MEGOLDÁS

Látogass el honlapunkra,  
tudj meg még többet a feszített fólia 

világításon.
https://feszített-folia.com

Ingyenes tervezéshez  
pedig írj nekünk a  

info@feszitett-folia.com címre.
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A MOSOGATÓK
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A mosogató kiválasztásánál arra kell �gyel-
ni, hogy rendelkezzen a számunkra fontos 
 funkciókkal, és megfeleljen az ízlésünknek.  
A szakértők szerint a standard 55x60 cm-
es egymedencés mosogató egy 14 m2-es 
vagy annál kisebb konyhába való, ha ennél 
nagyobb a konyhánk, válasszunk méretesebb 
egymedencés, vagy két-, esetleg  
hárommedencés modellt!

Amennyiben már régóta nem vettünk 
mosogatót, garantáltan meglep a széles kíná-
lat. Újdonság lehet az is, hogy ma már sok 
konyhában (gyakran a szerényebbekben is) 
két vagy akár három mosogatót működtet-
nek. A fő mosogató a munkaterület közepén, 
a mosogatógép mellett kap helyet. A második 
az előkészítő mosogató, amely a munkapulttól 
távolabb helyezkedik el. Ezt elsősorban a sza-
kács segítője, illetve egy-egy segítőkész vacso-
ravendég használja zöldség- vagy gyümölcs 
mosására, - aprításra. 

Ha nagy a családunk, gyakran fogadunk ven-
dégeket, hasznunkra válhat az öblítő moso-
gató, melynek segítségével önállóan is kiszol-
gálhatják magukat a vendégek tiszta pohárral, 
itallal anélkül, hogy a szakács lába alatt len-
nének. Ha az öblítő mosogató körül még egy 
kisebb hűtőt és kávéfőzőt is elhelyezhetünk, 
máris van egy kis bársarkunk.

A mosogató nem kimondottan költséges 
befektetés, hanem speciálisan formaterve-
zett, extra métertű vagy luxus anyagból (pél-
dául természetes kőből, betonból, sárga- vagy 
vörösrézből, kézzel festett kerámiából) készí-
tett modellt választunk. Már néhány tízezer 
forintos beruházással nagyon jó minőségű 
rozsdamentes acél, vagy kerámiamedencék-
hez juthatunk. 
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Természetesen egyéni kívánságok esetén 
például különleges színű, tömör anyagból 
készített, vagy többmedencés mosogatót sze-
retnénk az alapár sokszorosát is elkérhetik.

NÉPSZERŰ ANYAGOK

Amikor a konyhai mosogató kiválasztása 
kerül sorra, kereshetünk lenyűgöző anyagokat, 
mint például a kő, a festett porcelán, vagy akár 
az üveg. Azonban ha a hagyományosabb vál-
tozatot kedveljük, akkor találunk visszafogott 
és megbízható darabokat.

A fényes porcelánnal bevont öntöttvas isme-
rős látványa még mindig sok embert elbűvöl. 
A felületéről egyszerű eltávolítani az idők során 
kialakult foltokat. 

Manapság divat az ipari rozsdamentes acél, 
mely megfizethető, könnyű tisztítani, az időt-
álló; a 18-as vagy 20-as acél garantálja a tar-
tósságot, selyemfényű felületén alig látszanak 
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a vízcseppek és a karcok. Más anyagok, mint a 
sárga- vagy vörösréz, nagyszerűen mutatnak, 
de rengeteg karbantartást és polírozást igé-
nyelnek. 

Önmagában, vagy munkapultba öntve a 
homogén akril számtalan színben és kőmintá-
zattal kerül piacra. Költséges, de kevés karban-
tartást kíván, a helyenkénti karcok, horpadások, 
vagy foltok pedig eredményesen kijavíthatók. 

A vidéki villákban oly gyakran látott beton 
és szappankő mosogatók drágák, de lényegé-
ben elnyűhetetlenek. A szappankő többféle 
földszínben beszerezhető, a beton pedig olyan 
árnyalatúra színezető, amilyenre csak szeret-
nénk.

HÁROM FONTOS KOMPOZITFAJTA

Attól kezdve, hogy egy laboratóriumban 
kifejlesztették a laminált lapokat a múlt szá-
zad elején, a termékfejlesztők olyan anyag 

kidolgozásán fáradoznak, mely tökéletesen 
visszaadja a kő látványát és tartósságát, ám 
jóval olcsóbb. Egy megoldás a kompozit, mely 
három alaptípusban szerezhető be.

- A poliészter vagy akril a legolcsóbb és leg-
kevésbé tartós. Meglehetősen puha, így köny-
nyen karcolódik, és a foltok is hamar meglát-
szanak. Azonban, ha költségvetésünk szűkre 
szabott, akkor tetszeni fog az ára, fényes felüle-
te és élénk színei.

- A kvarckompozit poliészter gyantával megkö-
tött kvarcőrlemény. Strapabíró, többnyire ellenál-
ló a foltokkal, karcokkal szemben. Mérsékelt árfek-
vése, a föld- vagy élénk színei (akár a ragyogó kék 
és a vibráló sárga) meglehetősen vonzóvá teszik.

- A gránitkompozit poliészter gyantával 
megkötött természetes gránitőrlemény. A leg-
drágább és legtartósabb kompozit. Nagyon 
ellenálló a töréssel, foltokkal karcolásokkal és 
égésekkel szemben. Számtalan színben meg-
vásárolható.
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BEÉPÍTÉSI VARIÁCIÓK

- Besüllyeszthető mosogató a legkevésbé 
költséges, és a legelterjedtebb változat. Külön-
böző anyagokban kapható, a munkapultba 
beépítve eltakarja annak vágott felületét. Hát-
ránya, hogy a peremen túl nem védi meg a pul-
tot a kicsöppenő víztől, a külső széle mentén 
lerakódik a kenyérmorzsa és a kosz.

- Az alulról beépíthető mosogató közvetlenül 
a munkapult alá kerül. Nincs látható pereme, 
ezért finoman olvad a munkapult felületébe. 

Hogy elkerüljük a munkapult korhadását és 
elvetemedését, válasszunk vízálló anyagot!

- Az integrált vagy egybeépített mosogató 
ugyanabból az anyagból készül, mint maga a 
munkapult, így egybefüggő, folyamatos látványt 
nyújt, nincs semmiféle rés, ahol az ételmaradék 
megbújhat. Bármilyen önthető anyagból készül-
het, például homogén akrilból, kompozitból, 
betonból, de rozsdamentes acélból is kapható.

- A szabadon álló mosogató a pultba szerel-
hető, az elülső fala (köténye) látszik. Mindenféle 
anyagból elkészíthető.

A MOSOGATÓ TÍPUSAI

- Az elsődleges mosogató, a legfőbb rend- és 
tisztaságfelelős, egyre gyakrabban egészül ki 
egy előkészítő vagy egy bármosogatóval.

- Előkészítő mosogató a nagyobb konyhák-
ban fontos, hol egyszerre két szakács ügyködik, 
vagy ahol sűrűn fogadnak vendégeket. Amikor 
a két szakács együtt főz, vagy egy vacsoravendé-
get állítunk be a zöldségeket hámozni vagy salá-
tát készíteni, különösen praktikus, ha az előszítő 
mosogató nem a fő munkaterületen van. 
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Ezek többnyire pultba vagy pult alá építhe-
tő kisebb darabok, a 22,5 cm-es kerek tálcá-
tól a 45 cm széles négyzet alakú modellig, bár 
léteznek még ennél kisebbek is. Mivel egy ilyen 
parányi mosogató nem jelent nagyobb befek-
tetést, és nem is viszi a hátán a legnehezebb 
konyhai teendőket, bátran feldobhatjuk vala-
milyen különleges anyagválasztással, például 
csillogó sárga- vagy vörösrézzel, esetleg kézzel 
festett kerámiával, üvegtállal.

- A kisebb öblítő mosogató népszerűsé-
ge egyenes következménye annak, hogy a 
konyha napjainkban központi térré alakult át. 
Ahol egy szakács a fő mosogatónál ügyködik, 
egy kukta vagy kettő az előkészítő mosogatót 
használja, egy harmadik mosogató – ahol a 
forró vagy hideg italok tálalhatók fel – gyakran 
elengedhetetlen.

HOGYAN VÁLASSZUNK 
MOSOGATÓT

 Első nekifutásra nehéz ellenállni a látvány-
nak, azonban gondoljunk a hétköznapok-
ra is. Ha van otthon mosogatógép, akkor egy 
nagyobb egytálcás mosogató is elegendő. Ezt 
kiegészíthetjük egy előkészítő mosogatóval, 
ha a háztartásunkban két szakács is buzgólko-
dik. Nincs mosogatógép? Akkor a kétmeden-
cés mosogató a megoldás, melynek minkét 
tálcája azonos méretű. Vannak olyan kétme-
dencés modellek is, melyek egy nagyobb és 
egy közepes, vagy kisebb méretű tálcából áll-
nak össze. A hárommedencés mosogatáshoz 
és öblítéshez kialakított két mélyebb, illetve 
egy kisebb medence kimondottan alkalmas 
olyan konyhákba, ahol nincs mosogatógép és 
nincs hely egy különálló előkészítő mosogató-
hoz. Ha vendégeket fogadunk, egy bármoso-
gató nagy segítség.

A mosogatónknak a konyha egészével kell 
harmonizálnia. A rozsdamentes acél például jól 
érvényesül a kortárs enteriőrökben, de nem stí-
lusidegen máshol sem – ellentétben a homo-
gén akril és a kőkompozit designnal. A fehér, 
vagy bézs árnyaltú porcelán- és rézmosogató 
csodálatosan beleolvad a tradicionális, vagy 
vidéki stílusú terekbe. Egy beton- vagy szap-
pankő modell izgalmas és kellemes választás a 
hétvégi házakba, nyaralókba.

Jó válogatást kívánunk.
- Szerk.-

Forrás: Alexandra Kiadó
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LAKÁSKULTÚRA

KIFINOMULT 

A Zámbó Tímea alapította ZESTILO Belsőépítész stúdió nyerte el a  
LOSZ Év Lakberendező Teamje címet 2019-ben. Az alapító tervező  
Az Év Lakberendezője szakmai díjat is elhozhatta. 
 Tímea szerint sikerük titka a megrendelőkkel való hatékony  
együttműködésben rejlik- náluk minden ügyfél kiemelt �gyelemben részesül.

TERVEZÉS
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Fontos számukra, hogy ügyfeleik átláthassák 
a tervezési és kivitelezési folyamatok komple-
xitását, könnyedén átlendüljenek ezek nehéz-
ségein, s végeredményben örömteli használói 
legyenek az általuk tervezett tereknek.

Kezdetben belvárosi apartmanok felújításá-
val foglalkoztak, mára nagyobb volumenű csa-
ládi házak, üzletterek megálmodói, de minden 
projekt esetében az ügyfelek állnak a tervezés 
fókuszában.

Legújabb családi ház tervezésükről így mesél 
Tímea: 

„Mindig megtisztelő elismerés számunkra, 
ha visszatérő ügyfeleknek dolgozhatunk. 

Ezt az elegáns székesfehérvári otthont is egy 
nagyon kedves család részére tervezhettük 
meg, akik teljes mértékben ránk bízták a belső-
építészeti tervezést és a kivitelezés lebonyolítá-
sát. A család külföldön tartózkodott a felújítás 

alatt, és csak a végső simítások után láthatták 
először a végeredményt. 

Maximális bizalmuknak és hatékony együtt-
működésünknek köszönhetően sikerült megal-
kotnunk álmaik otthonát.” 

A megrendelők vágya egy elegánsan stílu-
sos, ugyanakkor meghitt családi fészek volt. 

A nagy társasági életre felkészülve kényel-
mes és tágas, könnyen alakítható terek kerül-
tek kialakításra.A szülők kifinomult ízlésvilágá-
hoz igazodva a színek finoman jelennek meg 
az enteriőrben, azonban a formákkal és anya-
gokkal bátran kísérleteztek a tervezők.

A gyerekek birodalmában a stílus és prakti-
kum izgalmas játékát figyelhetjük meg, a szobák 
kialakítása a kicsik érdeklődési körére fókuszál.

Megrendelőik maximális együttműködésé-
nek köszönhetően a tervezők igazán kifinomult 
és kedves otthont alkottak meg számukra.

Szerk

KIFINOMULT 
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ÚJDONSÁG

Hogyan válasszunk 
ablakot tájolás szerint?

SZAKÉRTŐ 
TIPPEK 

a Deceunincktől

Amikor lakásfelújításra, netán építkezésre kerül a sor, egy halom fontos kérdésben 
kell döntést hoznunk, és az ablakok kiválasztására sokszor csak minimális energiát fordítunk. 
Pedig érdemes egy kicsit több időt és akár magasabb összeget szánni a nyílászárókra. 
Nemcsak azért, mer a jó minőségű ablakok tartósabbak, hanem mert a legnagyobb hőveszteség 
az ablakokon keresztül távozik, így a jó minőségű nyílászárókkal rengeteg energiát takaríthatunk 
meg, ami akár a rezsiköltségeken is látszódhat. Búcsi János, a Deceuninck szakértője 
segít eligazodni a nyílászárók világában.
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MIT VÁRUNK,  
ÉS MIT VÁRHATUNK EL 
AZ ABLAKOKTÓL?

Az ablakok két alapvető ám annál fontosabb 
funkcióval rendelkeznek, mégpedig a fény 
beengedése és a kinti időjárástól való védelem. 
Azonban több lehetőségünk van, mint gon-
dolnánk a téren, hogy ezeket milyen mérték-
ben várjuk el: nagy ablakokkal sok természe-
tes fényt engedhetünk be az otthonunkba, és 
a modern technológiának köszönhetően ma 
már akár minimális energiaigényű, sőt passzív-
házak is kialakíthatók a jól megválasztott nagy-
méretű nyílászárókkal. 

A Deceuninck dizájn Oscar-díj nyertes 
Elegante PVC-ből készült ablakprofilokkal pél-
dául kivételesen nagy, egybefüggő üvegfelü-
letek alakíthatók ki, így természetes fényben 
úszhat az otthonunk. A kivételes hőtechnikai 
értékeket biztosító ablakprofilt pedig ráadásul 
különböző famintázatoktól kezdve akár alumí-
niumhatású variációban is választhatujk. Sőt, 
a belga nyílászáróprofil-gyártó kínálatában az 
Elegantén kívül az Eforte termékcsaláddal is 

teljesíthetők a rendkívül szigorú, passzívház 
sztenderdek, amelyek nemcsak rezsiköltsé-
get spórolnak nekünk, de a minimális energia-
igénynek köszönhetően környezetet is kímélik. 
Ezek a profilok kicsit költségesebbek ugyan, 
mint belépő szintű társaik, azonban az energia 
– és ezzel pénz – megtakarításával a magasabb 
ár hamar megtérülhet.

AZ ÉPÜLET FEKVÉSE
Akár passzívházban gondolkozunk, akár 

pénztárcabarát, alapvetőbb megoldások-
ban, mindenképp vegyük figyelembe az épü-
let elhelyezkedését. Erre különösen érdemes 
hangsúlyt fektetni, ha még csak most épül a 
ház, azonban a meglévő otthonunk adottsága-
it is előnyünkre fordíthatjuk.

Vegyük figyelembe mind az épület, mind 
az egyes helyiségek tájolását, ugyanis a Nap 
hőenergiája jóbarátunk lehet, ha együttmű-
ködünk vele: a tájolástól függ ugyanis, hogy a 
napsugarak mennyire melegítik fel az ottho-
nunkat.

A déli és nyugati irányba néző ablakok 
különlegessége, hogy rajtuk keresztül sok nap-
sugár érkezhet az otthonunkba, így példá-
ul az őszi-téli hónapokban kaphatunk egy kis 
segítséget a Naptól a lakás melegen tartásá-
ban, különösen akkor, ha nagyobb ablakokat 
teszünk ide. Azonban ne feledjük, hogy ebben 
az esetben gondoskodnunk kell a megfele-
lő árnyékolásról és/vagy légkondicionálásról, 
hiszen a Nap nyáron is melegíti ezeket a szo-
bákat. Ha ezt inkább elkerülnénk, válasszunk 
alacsony hőátbocsátású nyílászárókat ezekbe a 
helyiségekbe, így azok nyáron kevésbé meleg-
szenek fel, viszont télen jól bent tartják a mele-
get.

Az északi fekvésű nyílászárók jellemző-
en erősebb hőszigetelést igényelnek, így az 
ablak és ajtó hőátbocsátása minél alacsonyabb 
kell, hogy legyen. Ez függ az üvegezéstől is, 
ám nagymértékben hatással van rá az is, hogy 
milyen nyílászáróprofilt választunk. Az Elegante 
Uf = 0,93 W/m²K-es, míg az Eforte Uf = 0,95 W/
m²K hőátbocsátásával kiemelkedő szigetelést 
biztosít, akár passzívházakhoz is alkalmazhatók, 
így megfelelő beépítéssel óriási energiameny-
nyiséget takarítható meg.

Forrás: morpho 
Köteles Kriszti
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KÖRNYEZETTUDATOS SZERELT TECHNOLÓGIA

A KÖNNYÛSZERKEZETES 
HÁZAK TECHNOLÓGIAI 
KULTÚRÁJA

A mai modern  készházak, 
a technológiai változásoknak 
köszönhetően teljesen a vevő 
igényeire szabhatóak. Nincs 
sem jogszabályi, sem szerke-
zeti megkötés, hogy az épületek 
 falszerkezete fából, fémből,  
avagy vegyesen  használt 
 anyagokból készülhesse-
nek. Minden féle épületnek a 
követelményeknek kell meg-
felelni, függetlenül azt milyen 
technológiával érik el.

Budapest, XVII. kerületi lakóház: Energia hatékonysági díj nyertese 2011-ben
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KÖRNYEZETTUDATOS SZERELT TECHNOLÓGIA

Vajon mit is érthetünk a könnyűszerkezetes házak, 

más néven a készházak előállítási és kivitelezési mód-

szerein? Hol tart most? Szerkesztőségünk kérdésére 

Kárpáti József úr, az Építési Vállalkozók Országos Szak-

szövetsége  (ÉVOSZ), Környezettudatos és Szerelt tech-

nológiás Szakmai Tagozat (MAKÉSZ) elnöke válaszolt: 

„A házak a korábbi időszakokban is mindig olyan anya-

gokból épültek amiket az emberek a környezetükben 

találtak. Ezért a legrégebbi favázas építkezés, mivel 

karókat leverve, különböző levelekkel, növényi anya-

gokkal, mohával vagy pálmalevéllel burkolták. Mint 

ahogy a kerék feltalálásától számítva is folyamatos a 

fejlődés: először talicskát , majd autót is lehetett így 

gyártani. A házak építési technológiája is így fejlő-

dött. Ahol agyag volt, azt használták, ahol kő volt, 

ott faragtak, ahol erdő volt, ott gerendát készítettek.”

A könnyűszerkezetes kifejezés csak Magyarországon 

használatos, ami alatt azt értjük, hogy könnyebb a 

súlya, mint a téglafalazatnak. Beletartozik minden, 

akár fából, akár fémből, akár gyári panelból készült. 

Az építészeti terminológia a gyárban, panelból elő-

állított házakat készházaknak, s ebből adódóan a teljes 

gyártási folyamatot pedig készház technológiának 

hívják. Európában is inkább fertighaus (készház) vagy 

ready house (készház) a neve az így készült házak-

nak. A nevük megváltoztatását az indokolta, hogy 

a könnyűszerkezet egyre inkább pejoratív jelzővé 

vált, a készház kifejezést pedig azok is előszeretettel 

használják, akik kész házakat, azaz elkészült házakat 

értékesítenek. 

A készház technológiának számtalan kivitelezési 

variációja létezik. Lehet, hogy csak a vázszerkezetet 

készítik el, más esetben lehet, hogy csak falazat egyik 

oldala van burkolva, avagy már mindkettő. Van mikor 

már a gyártás folyamatában beépítik a hőszigetelést, 

a nyílászárókat, a konyhabútort. Megtörténik a belső 

glettelés, a vakolás, a végleges színezéssel együtt. 

Vannak már olyan üzemek is, ahol a belső oldal már 

tapétázva, csempézve készül el, a redőnyök is működ-

nek, illetve le is van cserepezve és ennyire előkészített 

állapotban szállítják a helyszínre. 

Kárpáti József úrErdei nyaraló

Gerendaház
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Az ily módon előre legyártott szerkezetet, a még 

nyáron elkészített alapra, akár télen is kiszállíthatják és 

már 72 óra múlva lakható a 120 nm-es ház.

A könnyűszerkezetes kivitelezési technológia és az 

energiatakarékosság kapcsolatát illetően a készházak-

nál a vékonyabb falakkal, valamint rajtuk lévő külön-

böző hőszigetelő anyagokkal is jobb hőátbocsátási 

értéket lehet elérni. Így kisebb a hőveszteség, jóval 

kevesebb energiafelhasználás szükséges a fűtéshez, 

a hűtéshez. Következésképp a könnyűszerkezetes 

házak napjainkban már sokkal jobban megfelelnek 

az érvényben lévő környezetvédelmi elvárásoknak is.

A beépített anyagok is rendkívül széles választék-

ban kerülnek felhasználásra. A falak vastagsága a 14 

cm-től a 20 cm-ig is terjedhet, ami lehet OSB, V100-as 

bútorlap, gipszrost, mindezek többféle vastagságban. 

Külső hőszigetelésre rendszerint polisztirol, kőzetgya-

pot, fagyapot, és bármilyen vakolat, vagy burkolat, 

belül pedig üveggyapot, kőzetgyapot, fújt cellulóz, 

fagyapot, kender, és birkagyapjú is használatos. Belső 

oldalon, gipszrost, gipszkarton, magnéziumoxid lap, 

és ezekre kerül a festés, vagy tapéta, vagy a csempe. 

Lehet, ún. szerelő hézag, amiben a gépészet kerül 

beépítésre, és azt követi a külső burkolat. A külön-

böző vastagság, és az anyaghasználat kombinációja 

határozza meg, hogy az építmény iránt támasztott 

minőségi követelményeket hogyan kell teljesíteni.

Míg a hagyományos technológiánál csak 4-5 vari-

áció lehet, addig a készházak falszerkezete szinten 

korlátlan variációban, és módon készülhet.  Az ener-

giahatékonyság, a hőátbocsátási és a légátbocsátási 

tényező és az, hogy öko-, bio-, közel nulla, passzív, 

vagy plusz energiás épület, az függ a falak szerkezeté-

től, függ az építész figyelmességétől, hogy mennyire 

törődik a benapozással, az árnyékolással és az egyéb 

gépészeti berendezések felhasználásával.

Kinek ajánlják a könnyűszerkezetes technológiát? 

Kárpáti József úr szavai szerint: „A mai kivitelezési 

követelmények és a minősített építőanyagoknak 

köszönhetően alkalmas nagyméretű középületek 

(irodaházak, szállodák) számára, tárolók, gazdasági 

épületek számára is, de nagyon ideális magán, a kis 

megrendelők (családi házak, nyaralók, stb.) számára 

is. Készült már így 100 lakásos passzív ház, és van 40 

nm-es mobil és konténerház is.

Ma már a fokozott minőségi követelmények, elvá-

rások megfogalmazása birtokában nem lehet meg-

határozni, hogy melyik technológia a legalkalmasabb! 

Érdekes, hogy a klíma- és környezetvédelem, okán a 

faépítészet, a bio-házak, rendkívül gyorsan terjednek. 

Így talán furának hangzik a szlogen, hogy „Küzdj a 

Klímavédelemért! Ültess fát! Használj fát!” 

Előre gyártott panelek

KÖRNYEZETTUDATOS SZERELT TECHNOLÓGIA
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Alaptalan félelmek ezek, de ezek a tudatában mégis 

megrögzülhetnek olyan gondolatok, hogy ne építs 

ilyen házat. Nálunk sokan az én házam én váram gon-

dolat jegyében, inkább még betonból építenének. 

Ennek ellenére hazai viszonylatban a könnyűszerke-

zetes technológiával épült családi házak aránya az 

elmúlt 20 évben 3,5%-ról 15%-ra nőtt, de ettől még 

több is épülhetett volna, ha lett volna a kivitelezőknek 

elég kapacitása hozzá.” 

Egy kis külföldi kitekintésessel összehasonlítva 

a hazai könnyűszerkezetes készház-technológiát 

a  német, az olasz, a francia és a tengerentúli tradí-

ciókkal: hazai viszonylatban elsősorban a helyszíni 

összeszerelésnek van nagyobb hagyománya, mivel az 

kis beruházással (fűrész, szekerce, és létra) jár együtt.  

Amerikában eleinte sokáig nem engedélyezték a 

munkahelyek védelme érdekében a panelgyártást.  

Amikor nálunk is a megjelentek a német és az osztrák 

import házak,  egyre több üzem épült, ahol először 

manufakturális módon készítették a házak falait, 

paneljait. Nálunk a történelmi és a gazdasági hagyo-

mányokhoz igazodóan a német technológia volt a 

minta. Fő cél a stabilitás, a hosszú élettartam és az 

energiahatékonyság. Ezzel szemben az angolszász 

gondolkozásnál a rövid idejű megfelelőség, az épp a 

szükségletnek megfelelő alkalmasság a fő szempont. 

Nem terveznek hosszú távra, inkább az olcsóságra 

törekednek. Olaszoknál mindössze az elmúlt 10 évben 

jelent meg ez a módszer. Itt a technológia földrengés 

elleni állékonysága hozta meg a gyors elterjedését. 

A franciáknál, a németekhez hasonlóan a fachwerk 

(gerendavázas) házak váltak népszerűvé: lásd. például 

Strassburg és térsége. 

Kárpáti József úr sok éves építészeti tapasztalatai 

alapján a következőképp összegezte a könnyűszer-

kezetes technológiával kapcsolatos tapasztalatait: 

„Az én véleményem az, hogy mindenki építsen, lakjon 

olyan házban, amiben biztonságban, és jól érzi magát, 

ami igazi OTTHON-t biztosít számára. Amennyiben 

megtudja fogalmazni a vágyait, lehetőségeit, ami a 

pénzügyi fedezetét is jelenti, akkor számára megfelelő 

minőségű házat fog építeni. Ami nekem hiányzik, hogy 

a szabályozás sem teljesen megfelelő. Nem megoldott 

a megfelelő követelményekre vonatkozó ellenőrzés. 

Olyanok is építhetnek házakat, akiknek nincs megfe-

lelő szakmai ismeretük, sőt jogosultságuk nincs, mert 

nincsenek a tevékenységükben regisztrálva az Építészeti 

Kamaránál, mint Lakó és nem Lakóépületek Építője, ahol 

az is rögzítésre kerül, milyen feltételekkel rendelkezik.  

A termékeik sem minősítettek, sokszor nem is megfele-

lőek. Nincs kivitelezési tapasztalatuk, gyakorlatuk, így sok 

hibát is elkövethetnek. Ebből adódóan az ilyen kivitelezők 

építményei után ítélik el sokan a készházakat (könnyű-

szerkezetes házakat), hogy gyenge minőségűek, nem 

komoly épületek. A hagyományos építkezési módoknál 

is vannak kőműves által elkövetett hibák, de ezt a rossz 

kivitelezést már „megszoktuk”. Egy-egy ilyen negatív hír 

a készház esetében még rosszabb hírré válik: „Na, látod, 

hogy nem is jó technológia, építhettél volna hagyomá-

nyos módon egy komolyabb házat!” Én annak örülnék, 

ha a támogatott házaknál, (CSOK) szigorúbban ellen-

őriznék a követelményeknek való megfelelést. Jó lenne, 

ha szakmai tanácsadókra bíznák, hogy megfelel-e az 

épület az energetikai és minőségi követelményeknek, 

hogy csak ennek birtokában legyen kifizethető a pénzügyi 

támogatás. Egy ún. Mintaházpark létrehozása megoldást 

nyújthatna az építtetők számára fent említett nehézségek 

megelőzésére.”

Oláh Antal 

A kivitelezés mozzanatai

Letisztult formák

Készházak, nappali

KÖRNYEZETTUDATOS SZERELT TECHNOLÓGIA
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ALSÓTEKESI FAISKOLA KFT.

Gyümölcsfák, cserjék, rózsák, fenyők, örökzöldek, 
díszfák, évelők, edényes és töbször átültetett  

szoliter növények termesztése és forgalmazása.

Árudánk:
Enying - Alsótekeres

a 7-es úton a 100-as kilóméterkőnél
Telefon: 06 22 374-384

Telephely:
8130 Enying, Fenyő u. 4.

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

VIZEXPERT Kft.
Mobil: +36-30-140-6000 E-mail: info@vizexpert.hu

www.vizexpert.hu

VIZEXPERT
• Uszodai párátlanítók
• Medence Hőszivattyúk
• Inverteres klímaberendezések

Telepítés, karbantartás, szervíz

 EGY 

HELYEN 

EGY KÉZBEN!
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TAKARÉKOS, EGÉSZÉGES ÉS TISZTA = ALLAWAY

Jöhet a 
váratlan 
vendég, 
gyermekjáték 
a tisztaság!

info@ckpmernok.hu
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KERT

A KERT 
KIALAKÍTÁSA
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A KERT ALAPELEMEI

A gyepen kívül, melynek minden kertben ott 
a helye, elsősorban a virágágyak és a fás szárú 
növények határozzák meg a kert jellegét.

- Minden ágyat a tenyészhely adottságainak 
figyelembevételével kell megtervezni, mivel 
az árnyék, vagy napsütés, a nedvesség, vagy 
szárazság alapvetően befolyásolja a válasz-
ható növények körét. Egy napsütötte helyen 
álló virágágy például egészen más képet 
nyújt majd, mint az, amelyet a ház árnyékában 
hozunk létre. Először tehát gondoljuk végig, 
hogy pontosan hová szánjuk a virágágyat, 
majd dolgozzuk ki az ültetési tervet!

- A kert harmadik dimenzióját a magasságot 
a fák és cserjék határozzák meg. Az, hogy egy, 

vagy több fát, cserjeágyszerű sövényt, vagy 
egyetlen cserjét akarunk ültetni, egyéni dön-
tésünktől függ. Azonban vegyük figyelembe, 
hogy idővel minden fás szárú növény egyre 
nagyobb lesz!

- Függőleges irányban bővítik a kertet a 
növényekkel befuttatott fák, vagy épített szer-
kezetek, például lugasok.

- Az ügyesen elhelyezett dézsás növények 
kimondottan elegáns megoldást jelenthetnek 
a már „kész” kertek utólagos átalakítására. Egy-
magukban, vagy csoportba rendezve azonnal 
meghozzák a kívánt eredményt.

- A fűszer- és gyógynövényspirálok miniatűr 
parasztkertnek is tekinthetők. Jól mutatnak és 
friss fűszerekkel és gyógynövényekkel látják el 
a háztartást.

A kert kialakításának utolsó lépése abból áll, 
hogy az elméletben kialakított koncepciót átültetjük 
a gyakorlatba. Ehhez tisztázzuk a saját igényeinket!
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KERT

KERTKIALAKÍTÁS LÉPÉS-
RŐL LÉPÉSRE

Minden jó kert a fejben kezdődik. Minél pon-
tosabban tudjuk, hogy hová mit szeretnénk, 
annál könnyebben valósíthatjuk meg álmain-
kat a gyakorlatban.

A KERT TERVE
Egy újonnan épülő ház elkészítése során a 

építtetőnek bőven van ideje. Ezt az időt arra 
is kihasználhatjuk, hogy elkészítjük kert tervét. 
Alaprajzként használjuk a hivatalos helyszínraj-
zot vagy az építészeti terveket – ezeken már 
szerepel a majdani ház helye is.

A tervezés megkezdése előtt tisztázzuk, 
van-e a talajnak valamelyik irányban lejtése!  
A lejtős telkeknél különleges intézkedésekre 
van szükség. Támfalakkal kombinált leásások-
kal és feltöltésekkel még szűk telken is nagyon 

szép és tetszetős kertet lehet kialakítani. Fordí-
tott esetben a lejtőn sík telepszakaszokat lehet 
létrehozni. 

- Nagyítsuk fel a kert alaprajzát kb. A4-es 
méretre és készítsünk belőle jó néhány máso-
latot, vagy használjunk pauszpapírt, melyet az 
alaprajzra fektetünk!

- A területet először is tagoljuk részekre a 
tervezett felhasználási céloknak megfelelően! 
Mekkora legyen a gyep? Kerítést, keskeny, nyí-
rott sövényt vagy egy szélesebb évelőágyat 
szeretnénk-e a telekhatárra? Akarunk-e építeni 
ülőhelyet, pergolát, vagy lugast? Elég nagy-e a 
kert különálló konyha, vagy parasztkert kialakí-
tásához?

- Vegyük figyelembe a szomszéd kertjében 
álló fákat és építményeket, valamint a távolab-
bi tájra nyíló esetleges kilátást is! 

Ha megpróbáljuk mindezeket a szempon-
tokat a rajzon összeegyeztetni, hamar kiderül, 
hogy mire van lehetőségünk és mire nincs. 
Ezután következik a tervezés legnehezebb 

része, az alapelemek méretarányos átrajzolása 
az alaprajzra. 

Ennek során, vagy a fix elemekből indulunk 
ki, vagy mindenre egy kerti úthálózat köré ter-
vezünk meg.
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TERVEZÉS FIX ELEMEKKEL 

Ha lugast, pergolát, vagy ülőhelyet szeret-
nénk építeni, a következőket kell tennünk:

- Kartonpapírból méretarányosan vájjuk ki az 
illető elem által elfoglalt területet!

- Ez tologassuk addig az alaprajzon, amíg 
meg nem találtuk a meggyőző megoldást!

- Az elem helyét rajzoljuk rá végleg az alap-
rajzra!

- Az általunk korábban rögzített, vagy a fix 
elemhez (elemekhez) viszonyítva illesszük be a 
kert többi alkotóelemét (gyepet, virágágyakat, 
utakat, vízfelületeket) a tervbe!

TERVEZÉS ÚTHÁLÓZAT 
ALAPJÁN

A kerti utak összekötött, vonalszerű, egyenes, 
vagy ívelt elemek, melyek a kert minden részé-
be eljutnak. A tervezés szempontjából ezért 
nincs jelentősége, hogy a hálózat szilárd bur-
kolatú, kavicsokból, vagy „csak” gyeppel borí-
tott utakból áll-e majd.

- Azt azonban feltétlenül figyelembe kell ven-
ni, hogy a rendszeres igénybevételnek kitett 
felületek stabilak és csúszásmentesek legyenek.

- Az egyenes utak formálisabb, merevebb 
hatást keltenek, mint az ívelt, lendületes vonal-
vezetésűek.

- Különösen izgalmasak azok az utak, melyek 
egy része rejtve marad a szemlélő előtt. Intéz-
zük úgy, hogy a kanyarok tűnjenek el egy-egy 
nagyobb cserje, vagy évelőágy mögött, vagy 
vezessük át őket növényekkel befuttatott 
sétalugasokon vagy boltíveken!

- Rendeljük hozzá a kert többi elemét az 
úthálózathoz.

- Ügyeljünk rá, hogy a látvány összehangolt 
legyen! A természetes ívű utak vonala köszön-
jön vissza egy-egy virágágy ívelt, vagy elrejtett 
szegélyében, az egyenes utak viszont a mérta-
nian szabályos kialakítású ágyak között érvé-
nyesülnek igazán.

A KIÜLTETÉSI TERV
A tervezés utolsó szakasza a virágágyak és a kert 

épített elemeinek növényekkel való beültetése.

- A virágágyak alaprajzát nagyítsuk fel egy 
fénymásoló berendezéssel legalább 1:10 vagy 
1:20 méretarányúra (1 m = 10 cm vagy 5 cm), 
hogy elég helyünk legyen a kiválasztott növé-
nyek berajzolásához.

- A növényportrékban mindig a növények 
felnőtt korra elért szélessége szerepel, ezeket 
az adatokat körzővel átvihetjük az alaprajzra 
(ebből automatikusan megkapjuk a szükséges 
növények számát).

- Elsősorban fák és cserjék esetén vegyük 
figyelembe a végső magasságot és szélessé-
get!

- A papíron próbáljunk végig különböző 
lehetőségeket!

- A munka megkezdése előtt cövekkel és zsi-
nórral jelöljük ki az egyes elemek körvonalát, 
majd több irányból vegyük szemügyre a vég-
eredményt! 

Meglepve látjuk majd, hogy mennyire más-
ként fest valami papíron és a valóságban.

Szép kertet, jó tervezést!
(Szerk.)
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Poolking K�. Medence Szaküzlet 1138 Budapest, Váci út 168. G épület (Rénóudvar)
Telefon: +36 1 788 1212  I  E-mail: info@poolking.hu  I  Web: www.poolking.hu

UTAZÁS
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Madriddal állandó rivalizálásban álló Barcelona,  
1,6 milliós lakosságával Spanyolország második  
legnagyobb városa, és Katalónia fővárosa.  
Ezen felül a világ egyik leghíresebb, és legizgalmasabb 
 metropolisza, a legtöbben szerepeltetik az „ide szeretnénk 
eljutni” kívánságlistájukon e katalán várost.

Poolking K�. Medence Szaküzlet 1138 Budapest, Váci út 168. G épület (Rénóudvar)
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UTAZÁS

Ez azonban, például Rómától, vagy a horvát 
városoktól eltérően nem ősrégi épületeinek, 
és több ezer éves történelmének köszönhető, 
pont ellenkezőleg: Barcelona a modernizmus 
főváros, és a 20. századi avantgarde művészet 
legbátrabb szárnypróbálgatásainak helyszíne, 
valamint a modern várostervezés egyik leg-
jobb példája. Számos látnivalóját Gaudi és Lluís 
Domènech i Montaner néha meghökkentő, 
a megszokott építészeti konvenciókat teljes 

mértékben elvető alkotásai adják. De a város 
modernizmusa nem merül ki az épületeiben: 
az utcalámpák, az erkélyek, és Barcelona szá-
mos más eleme ezt a légkört erősítik. Persze 
a régi Barcelonával is megismerkedhetünk a 
Barri Gothic negyed labirintusszerű, középko-
rú hangulatot árasztó szűk utcáit járva, illet-
ve, - bár a közeli Costa Braván sokkal szebb 
partok vannak – a városnézés után a homo-
kos Barceloneta strandon még a tengerben is 

megmártózhatunk. Modernitás, ugyanakkor a 
hagyományok tisztelete, tengerpart, és hegyek, 
izgalmas látványosságok, és időtöltési lehető-
ségek, melyek közül a legjobbakat az alábbiak-
ban igyekszünk bemutatni, Barcelonát a világ 
egyik legizgalmasabb, legsokoldalúbb város-
ává teszik.

Barcelona olyan csodálatos nevezetességeire 
hívjuk fel a figyelmet, amiket egyszerűen vétek 
lenne kihagyni.
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LA SAGRADA FAMÍLIA
A Szent Család-temploma /A jövő temploma. 
A Szent Család-temploma 2006-ban Spa-

nyolország leglátogatottabb fizetős turisztikai 
látványossága volt – több mint 2,3 millió turista 
nézte meg belülről, amivel megelőzte a madri-
di Prado Múzeumot.

Gaudi élete fő művének tekintette, 40 évet 
dolgozott rajta, és 15 évet kizárólag a Szent 
Család-templomával foglalkozott. A Sagrada 
Família több, mint 100 éve épült (Gaudi 1883-
ben kezdte el tervezni), Elkészülte után a világ 
legnagyobb bazilikája lesz. A tervek szerint 
2026-ra, Gaudi halálának 100 éves évfordulójá-
ra készül el. Amikor Gaudit, a rendkívül hosszú 
kivitelezésről kérdezték, ő állítólag csak ennyit 
mondott: „Az ügyfelem nem siet.” Mint Gaudi 
több más alkotása, a Sagrada Família is a világ-
örökség része. A bazilika az organikus építészet 
mintájának számít, de sorolják a szecesszióhoz, 
és a kubizmushoz is.

Nyitva tartás: Áprilistól szeptemberig 9:00-
20:00.

Októbertől márciusig 9:00-18:00.

GÜELL PARK
A Güell park, a Szent Család-templomhoz 

hasonlóan, az UNESCO Világörökség része. Az 
1900 és 1914 között épült parkot Antoni Gaudi 
eredetileg egy „lakóparknak” szánta, azonban a 
park üzletileg sikertelennek bizonyult olyany-
nyira, hogy senki sem akart itt lakni. Így végül 
maga Gaudi költözött ide családjával Az épü-
letek, a sétányok, és a lépcsők, mind-mind egy 
rendkívül különös fantáziavilághoz hasonlíta-
nak, ezt nehéz leírni, és látni kell!

Nyitva tartás: 10:00-18:00. (19:00, 20:00, 21:00, 
szezontól függően)

CASA BATLLÓ
A Passeig de Gràcia 43 alatt található sze-

cessziós ház 1905-1907 között épült Gaudi, és 
Josep Maria Jujol tervezésében, és szintén a 
világörökség része. Barcelona egyik igen elő-
kelő negyedében álló lakóépület eredetileg 
egy középosztálybeli család számára készült. 
A Casa Battlóra nézve úgy tűnhet, hogy a ter-
vezők célja nem más volt, minthogy az egye-
nes vonalakat teljes mértékben mellőzzék.  
A két híres Gaudi épület, a Casa Batlló, és a Casa 
Milà a híres barcelonai sugárúton, a Passeig de 
Gràcián található, amelyről önállóan is érde-
mes megemlékezni. Ez Barcelona legszebb, 
és legimpozánsabb sugárútja, a katalán város 
Champs-Elysées-je vagy Andrássy útja. Az 
Avinguda Diagonaltól a Plaça Catalunyig húzó-
dó sugárúton találhatók a legjobb boltok, üzle-
tek, éttermek, és kávéházak – persze mind 
nagyon drágák. Gaudi két épületén kívül más 
fantasztikus modernista alkotások is találha-
tóak itt. A 20. század első felében épült házak 
lakói Barcelona leggazdagabb polgárai voltak.

Nyitva tartás: 9:00-20:00.

CASA MILÀ
Híres nevezetesség Barcelonában, tehát 

természetesen ismét Gaudi műve, és ugyan-
csak az UNESCO Világörökség része. Kőbánya, 
vagy La Pedrera néven is ismert a Passeig de 
Gràcia 92. szám alatt lévő lakóház. A Casa Milà 
Gaudi utolsó lakóháza, melyet egy gazdag 
textilgyáros, Roger Segimon de Milà megren-
delésére tervezett, és 1905-től 1907-ig épült. 
Ebben az öt emeletes bérházban valósítja meg 
Gaudi leginkább a természet és az építészet 
összeolvasztását – mintha egy lepusztult, bar-
langos hegyet látnánk. 
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A tetőn lévő kémények pedig a szürrealis-
ta szoborművészet előfutárainak számítanak.  
A Casa Milà gyakorlatilag mindennek az ellen-
kezője, mint amit szokványos építészetnek 
ismerünk. Érdekesség, hogy a Casa Milàt terv 
nélkül, csupán vázlatok alapján építették fel.
Nyitva tartás: November-február: 9:00-18:30.
Március-október: 9:00-20:00.

FONT MÀGICA 
(TÁNCOLÓ V. MÁGIKUS SZÖKŐKÚT)
Fantasztikusan nagy élményt nyújtó, gyö-

nyörű, mindenkit elkápráztató víz- és színjáték-
ban lehet része a Plaça d’Espanyahoz ellátoga-
tó turistáknak. A táncoló, zenélő szökőkutak a 
zene ütemére változtatják színeiket, és formá-
ikat. 

A különböző kutaknál más-más zenéket ját-
szanak a klasszikustól (Verdi Strauss, Mozart) a 
modern, kortárs zenéig. Persze soha sem hiány-
zik a Montserrat Caballé és Freddie Mercury által 
énekelt híres Barcelona c. szám. A show 15 per-
ces, de nem baj, ha pont lemaradunk a kez-
désről, hiszen 15 perc szünet után újrakezdő-
dik. Érdemes fentről, lentről, középről, és több 
nézőpontból is megnézni az előadást. A fan-
tasztikus látvány ráadásul ingyenes, így ez egy 
olyan látnivaló Barcelonában, amit nem szabad 
kihagyni.

A szökőkút sok mással együtt, az 1929-es 
barcelonai világkiállításra, Carles Buïgas tervei 
alapján épült, majd az 1992-es barcelonai olim-
piai játékokra jelentős mértékben felújították.

Showk: Májustól szeptemberig csütörtök-
vasárnap: 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, októ-
bertől áprilisig péntek-vasárnap: 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30.

LA RAMBLA
Barcelona fő sétálóutcája a széles és hosszú 

La Rambla, amelyet csodás platánsor szegé-
lyez. A sétálóutca mindig tele van helyiekkel, 
és turistákkal, a La Rambla sétálóutcán kávézók, 
butikok, üzletek, trafikok, és piacok találhatók.  
A korzózókat komédiások, zsonglőrök, és 
mutatványosok is szórakoztatják.

KATEDRÁLIS / LA SEU
A gótikus negyed központjában magasodik 

Barcelona gótikus katedrális, melynek építése a 
13. században kezdődött, de csak a 19. század-
ra fejeződött be. Helyén a már a római időkben, 
343-ban is egy bazilika állt ezt a mórok 985-ben 
lerombolták. A katedrális előtti téren vasárna-
ponként, délben a Franco-diktatúra alatt betil-
tott tradicionális katalán Sardana táncolt lehet 
megtekinteni.

MONTJUIC
Barcelona városközpontjához közel talál-

ható 213 méter Muntjuic (szószerinti fordítá-
sa: a zsidók hegye) rengeteg látványosságot 
kínál, melyek nagy része az 1929-es világkiállí-
tás, vagy az 1992-es olimpia alkalmából épült, 
vagy ezek alkalmával újították fel. Itt találha-
tó a már említett Táncoló szökőkút, és felet-
te a Palau Nacional, amely a Katalán Nemze-
ti Múzeumnak ad helyet. Az olimpiai falut, és 
az olimpiai stadiont is a Montjuicra építették.  
A domb legrégebbi nevezetessége a Castell de 
Montjuic, egy hatalmas 18. századi erődítmény. 
A dombon számos kert, és park is van, közülük 
legfigyelemre méltóbb, a Nou Jardí Botanic, 
egy botanikus kert, több, mint 2000 növényfaj-
jal, és a Jardins de Mossen Costra i Lljober, ahol 
többszáz különböző kaktuszfaj él.
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TIBIDABO
Barcelona északnyugati részén lévő, 512 méter magas Tibidabo-

hegyről fantasztikus kiállítás nyílik a városra. Nevét onnan kapta, hogy a 
katalán legenda szerint az ördög itt kísértette meg Krisztust, ezt mondta 
neki: „neked adom”, latinul „tibi dabo.” 

A kilátáson kívül az idelátogatókat Barcelona legrégebbi vidámparkja 
is szórakoztatja (belépőjegy: 24 Euró, iskolásoknak 19, 120 cm alattiaknak 
11 Euró). A Tibidabo tetején egy csodálatos katolikus templom, a Temple 
de Segrat Cor áll, amely Barcelona nagy részéről láthat. Egy futuriszti-
kus kinézetű tv-torony, a Torre de Collserola is a Tibidabo része. A 288.4 
méter magas, a tengerszínt felett 445 méterrel álló tornyot az 1992-es 
nyári olimpiai játékokra építették. 

A 135 méter magasságban lévő 10. emelete látogatható, így ez Bar-
celona legmagasabban lévő kilátópontja, ha összeadjuk, ez azt jelenti, 
hogy ekkor 580 méterrel vagyunk Barcelona felett! A kilátószint körpa-
norámát nyújt, tiszta időben akár 70 km-re is ellátni innen.

PARC DE LA CIUTADELLA
Barcelona központjának szinte egyetlen zöldterülete a 30 hektáros 

Parc de la Ciutadella, amely a katalán parlament épületének is helyt ad. 
Számos barcelonai nevezetességhez hasonlóan ez is az 1888-as világki-
állításra épült. A Parc de la Ciutadella egyik leghíresebb része a Cascada, 
egy monumentális vízesés, és szökőkút, amelyet a római Trevi-kút min-
tájára építettek, Josep Fontserè tervei alapján, de az építésében, akkor 
még tanulóként, Gaudi is asszisztált. A 30 hektáros parkban tett látoga-
tás remek kikapcsolódást ígér.

A park kis taván csónakázni is lehet, a kacsák mellett, csodálatos kör-
nyezetben. És persze megemlítendő még Barcelona állatkertje, amely a 
parkban van, és ahol 7000 állat lakik, továbbá a park számos múzeumnak 
is helyt ad.

BARCELONA AQUARIUM, É 
S IMAX-MOZI

Az IMAX-mozi, és Barcelona akváriuma a gyermekek számára (is) nagy 
élményt fog nyújtani. A Barcelona Aquariumban 35 akvárium talál-
ható, melyekben 11.000 tengeri állat (összesen 450 különböző faj) él.  

Az akvárium rendelkezik egy 80 méter hosszú, vízalatti csatornával is.  
Az akvárium szomszédságában van az IMAX Port Vell, így akár fokozhat-
juk is az élvezeteket. Az akváriumban tett látogatás után.

PICASSO MÚZEUM
Pablo Picasso több, mint 3500 korai munkája: festmények, rajzok, met-

szetek, és kerámiák találhatók Barcelona leglátogatottabb, és talán leg-
jobb múzeumában, valamint néhány mű a mester kék korszakából is.  
A múzeum 1963. március 9.-e óta fogadja a látogatókat.

ARC DE TRIOMF
Barcelona diadalíve az 1888-as barcelonai világkiállításra épült, és 

annak főbejárataként funkcionált. A Josep Vilaseca I Casanovas tervei 
alapján készül diadalív jelentősen különbözik Európa többi diadalívétől, 
pl. a párizsi Arc de Triomphe-tól. Színes téglái a mór stílusra emlékeztet-
nek.

HOSPITAL DE SANT PAU
SZENT PÁL KÓRHÁZ
Lluís Domènech i Montaner alkotása szintén a világörökség része. 
Az 1901 és 1930 között katalán modernista stílusban épült, 100.000 

négyzetméteren elhelyezkedő komplexum jelenleg is kórházként funk-
cionál, de azt tervezik, hogy a jövőben múzeummá alakítják.
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COzero Kft. 
épületgépészeti tervezés és kivitelezés

iroda: 1147. Bp., Lőcsei út 100/a, tel: +36-20-428-77-72, +36-20-451-99-39
fax: +36-1-784-01-35,  e-mail: info@cozero.hu,  web: www.cozero.hu

A COzero Kft. elsősorban kor-
szerű és energiatudatos épület-
gépészeti megoldásokat kínál a 
tervezéstől a kivitelezésig (víz, gáz, 
csatorna, fűtés – levegős és geoter-
mikus hőszivattyús rendszerek, hű-
tés, hővisszanyerős szellőzés). 

Vállaljuk továbbá épületek komp-
lett energetikai felújítását, árnyéko-
lását, pályázatok műszaki előkészí-
tését, szennyesledobó kiépítését. 

Cégünk elkötelezett, olyan mű-
szaki megoldások alkalmazása iránt, 
melyek csökkentik a környezet ter-
helését, rentábilisak és magas mi-
nőséget képviselnek, célunk minél 
több alacsony energiát fogyasztó 
épület létrehozása. Keressenek min-
ket elérhetőségeinken!

Kapcsolj energiatudatosra

 fagyálló kül és beltéri mészkőlapok

 pattintott lábazati és burkolókövek

 fényezett és antikolt járólapok

 kerti díszítő, termés és falazókövek

 párkányok, lépcsők és kerítésfedlapok

KŐ-KER CSÁKVÁR KFT.
8083 Csákvár, Külterület 0188/2

Telefon: 06(22)706-333, 70/9779-313
www.kokercsakvar.hu

fagyálló kül és beltéri mészkőlapok
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TIKKURILA PANNON FESTÉKBOLT 
Tel.: 06-72-253-073

Nyitvatartás: h-p:7-17 sz:7-12
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Nyílászáró
Galéria

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

1 éjszaka foglalható 

9.900 Ft/fő/éj-től 

félpanzióval 

és wellness használattal

…farmunk az éléskamránk…

Elérhetőség: Telefon: 06-93/540-140
www. hotelvenus.hu, info@hotelvenus.hu
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Minőségi Nyílászárók,  
egyedi bútorok  gyártása, értékesítése

Nyíregyháza, Fábián Zoltán u. 18.

• Egyedi méret alapján
• Felméréstől beépítésig
• Asztalosmunkák kivitelezése
• Belsőépítészeti munkák kivitelezése
• Egyedi bútorok tervezése, kivitelezése
• Fűrészáru gyártás – értékesítés
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Egyedi ízpárosítások
A DantoniChocolate-nál egyedi ízkombi-

nációkkal dolgozunk. A málna édessége, a 
narancs és a fahéj egymáshoz harmonizáló 
aromája, a sós karamell meglepetése, a tró-
pusi gyümölcsök és a marcipán kettőssége 
mind megjelenik egy-egy bonbonunkban.

Nem tesszük bele, 
ami nem odavaló
Viszont benne hagyjuk, ami belevaló! A 

jó alapanyagnak saját színe és intenzív íze 
van. Kézműves bonbonjainkhoz valódi cso-
koládét, gyümölcsöket és dióféléket hasz-
nálunk fel. A kiváló alapanyagokból készült 
csokikészítményeknek nincs szüksége arra, 
hogy ízfokozóval, tartósítószerekkel, vagy 
akár pálmaolajjal próbáljunk meg javítani a 
végeredményen.

Ezek nálunk tiltott anyagnak számítanak. 
Európa legnevesebb csokoládé gyártóinak 
alapanyagait használjuk. Sőt, nálunk a Val-
rhona, a Cacao Barry és Callebaut is verse-
nyez. Minőség és íz alapján választunk, az ár 
harmadlagos kérdés. Természetesen a tar-
tósítószerek és egyéb mesterséges anyagok 
hiánya miatt a kézműves csokoládé keve-
sebb ideig tartható el, de a tapasztalataink 
azt mutatják, hogy ha valaki hozzájut egy 
doboz isteni kézműves csokoládéhoz, azt 
nem is szeretné sokáig tartogatni. 

Különleges tálalás
A tartalom mellett a külcsín is fontos. Ter-

mészetesen nem csak a különleges dobo-
zokra, a gyönyörű szalagokra gondolunk, 
bár emellett sem mehetünk el szó nélkül.

A kézműves bonbonok olyan egyedi 
díszítést kapnak, amivel már akkor lenyű-
göznek minket, amikor még meg sem kós-
toltuk őket.

Céges vásárlóink kiemelt figyelmet kap-
nak ügyfélszolgálatunktól. Kóstolót küldünk, 
hogy az ízek beszélhessenek helyettünk, és 
segítünk a választásban a tökéletes ered-
mény érdekében. 

Tökéletes alapok
Akkor tudunk tökéletes végeredményt 

elérni, ha az alapok is tökéletesek. Mun-
kánk során sokféle csokoládéval volt már 
dolgunk, így megismerhettük a különböző 
termőhely szelektált csokoládék egyedi 
ízjegyeit.

A csokoládé mellett kizárólag valódi gyü-
mölcsökből készült tiszta gyümölcspürét, 
és fagyasztva szárított, azaz liofilizált gyü-
mölcsöt adunk. Ha diófélékkel töltött cso-
koládét választasz, biztos lehetsz benne, 
hogy a diófélék magvaiból készült paszták 
is 100%-ban az adott magvat tartalmazzák.

Természetesen marcipán tekintetében 
sem kötünk kompromisszumot. 

A DantoniChocolate műhelyében pré-
mium minőségű Lübecki marcipánt haszná-
lunk, abból is a legjobb minőségüt. Magas 
mandula tartalom, válogatott termőhelyek 
és egyedi eljárás, ami utánozhatatlanná 
teszi ennek a marcipánnak az ízét. 

Átlátható készítési folyamat
A csokoládék minden darabja kézzel 

készül, nem használunk gyártósorokat, így 
pontosan nyomon tudjuk követni az összes 
apró lépést. A frissen kevert gyümölcsös 
csokoládékrémet és marcipánt fűszerezzük, 
rétegezzük, daraboljuk, mártjuk és egyesé-
vel díszítjük. Minden darab külön figyelmet 
kap! A műhelyből csak friss és számunkra is 
tökéletes bonbonok, trüffelek mehetnek ki.

Kóstold meg te is a DantoniChocolate 
finomságait. Hiszünk abban, hogy neked is 
igazi élményt jelentenek majd a különleges 
ízpárosítások és érezni fogod minden falat-
ban a készítés során beleolvasztott törő-
dést, szeretetet és odafigyelést.

MIÉRT VÁLASSZ 
KÉZMŰVES CSOKOLÁDÉT?
VAN 5 MEGDÖNTHETETLEN ÉRVÜNK

Szauna & SPA vásár

Telefon: 06-20-333-22-77
 E-Mail: office@simonwellness.hu

Web: www.simonwellness.hu  
1152 Budapest, Régi Fóti út 29.

Bel,- és kültéri szaunák,  jakuzzik, medencék,  
medencefedések, pergolák,

akár 1.000.000.-Ft kedvezménnyel!

• Szaunák kül,- és beltérre
• Medenecék, medencefedések
• Pergolák
• Jakuzzik

Jöjjön el bemutatótermünkbe és tekintse meg, vagy próbálja ki 
űtermékeinket, egy állófogadással egybekötött exclusive vásáron.
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