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Sauna König Kft • H-9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 8.
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Abacus Nyári Wellness
a fővárostól mindössze 15 percnyi autóútra, Herceghalmon
ínycsiklandozó kulináris élmények
Abacus wellness birodalom
feledhetetlen élmények „kicsiknek és nagyoknak”
személyenként all inclusive italfogyasztásra jogosító karszalag*
(felnőtteknek 3000 Ft/fő/éj)
* A korlátlan italfogyasztás szűkített itallapról történik, ebédidőben (12-15 óra között) az étteremben; vacsoraidőben
(18-22 óra között) az éttermünkben és a Forza bárban. Az itallap tartalmazza a ház italait (sör, bor, szénsavas üdítők, ásványvíz,
narancs- és almalé pohárban felszolgálva). A korlátlan italcsomagra vonatkozó részletes szabályzatot a megváltáskor
írásban átadjuk, illetve további információ a hotel@abacus.hu email címen kérhető.
A csomag foglalható a honlapon, telefonon vagy emailben.

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.
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Az akció időtartama: 2020.07.01.
07.01. – 2020.09.30.
*az ajándék hővédő roló akciós tetőtéri ablakok vásárlása esetén igényelhető,
értéke méretenként változó, maximum 42 706 Ft/db (bruttó listaár)
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NAPPALI

A NAPPALI
MEGHITTSÉGE

A nappali az a helyisége a háznak, lakásnak, ahol tágabb körben
zajlik a társasági élet. Itt látjuk vendégül rokonainkat, barátainkat,
itt ül össze egyegy ünnep alkalmával a család a nagy
beszélgetésekre, zenehallgatásra.
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NAPPALI

Ez az élettér, ahol jellemzően ülőbútorok, asztalkák, szórakoztató berendezések (zenei lejátszók, TV), esetleg kandalló, vagy cserépkályha
uralja a teret néhány kiegészítő látványelemmel, például festményekkel, képekkel a falakon.
A nappali az a hely, ahol a szűkebb család
bepillantást enged a külvilág számára életszínvonalukba, hobbijaikba, hétköznapjaikba és
ünnepeikbe. Nagyon fontos épp ezért a megfelelő hatás „keltése”.
Ebben az elérni kívánt cél, sok mindent meghatároz.

A fényűző környezet gazdagságot sugall, a
meleg, puha kárpitok meghittséget, a színek
kavalkádja játékosságot.
Legáltalánosabb mindezek egyvelege, amely
az eklektika örök divatját követi.
A festmények, gyertyák, párnák az egyéni színezetet fokozzák.
Talán a nappali az a helyiség a lakásban, ahol
a minimalizmus visszafogottsága a legnehezebben megvalósítható, bár értékei elvitathatatlanok.
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NAPPALI

De lássuk a részleteket!
Ami a nappali kialakításához nagyon fontos
Kényelmes, jó minőségű, otthonos berendezés.
Nagyobb, kinyitható kanapé, elég ülőhely
biztosítása.
Semmiképp se legyen túlzsúfolt, legyen elég
szabad tér az esetleges álló vendégek számára is.

A műszaki berendezések pl: tv, videó, DVD,
hifitorony lehetőleg egymáshoz közeli helyre
kerüljenek a kábelezés miatt.

MILYEN LEGYEN EGY
CSEVEGŐSAROK?
Egy ideális hangulatos kis vendégsarok kialakításhoz szükségünk lesz.

•
•
•
•
•

Dohányzóasztal.
Kényelmes fotel, legalább 2.
1 nagyobb kanapé.
Hangulatos állólámpa.
Hosszú polcrendszer a könyveknek és az
egyéb műszaki cikkeknek.
• Érdemes beszerezni egy nagyobb álló CDtornyot is.
• Zárt szekrények, kisebb bútorok.
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1149 Budapest, Mexikói út 6.
Tel: 1/363-23-67, 30/970-33-36, 30/871-54-60
Nyitvatartás: H-P: 7-17, Sz: 7-12
E-mail: cshang@gmail.hu

● Hagyományos-, szalag- és mozaikparketták
● Intarziás parketták gyártása
egyedi megrendelések alapján
● Kis- és nagykereskedelmi tevékenység
● Szaktanácsadás helyszíni felmérés alapján
● Kivitelezési munkák lakosság és közületek részére

www.parketta.hu
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NAPPALI

MILYEN BURKOLATOKAT
HASZNÁLJUNK?

HOL HELYEZZÜNK EL
FÉNYFORRÁSOKAT?

Padlófűtésnél a legideálisabb a kerámiaburkolat. Mindenképp olyan mintázatú padlóburkolatot kell választanunk, amely a helyiségek
átrendezésekor nem üt el a bútorok színétől,
stílusától. Pl. laminált parkettánál a világos színű, kevésbé sötét erezetű majdnem minden
bútorhoz megy. A túl sötét burkolatok szűkítik
a teret.
A padlószőnyeg több szempontból sem
ajánlott. Szívja magába a port, ha alaposan szeretnénk kitisztítani, ami nem árt egy évben legalább egyszer, ahhoz viszont szőnyegtisztító
gépet kell szereznünk.

Az általános nagy erejű világítás, melyet a
mennyezeten helyezünk el, lehetőleg változtatható fényerejű legyen.
Helyi világításokat ülőhelyeknél, éjjeliszekrényeknél, asztaloknál.
A tévénézéshez szükséges minimális háttérvilágítás 20-25 W.
Kapható olyan polcrendszer, melyet ki lehet
világítani.
Hangulatos tejüveg mögött találhatóak a
villanykörték. Láthatóvá teszi a polcokon lévő
könyveket, anélkül, hogy nagyobb fényre lenne szükségünk.

MILYEN SZÍNEKET
HASZNÁLJUNK
A NAPPALI
KIALAKÍTÁSÁHOZ?
A nappali a fő helyiség egy lakásban, itt sokkal előnyösebb az erősebb, feltűnőbb, melegebb színek használata.
Használhatunk eltérő színeket, stílusokat.
Világosabb fal, sötétebb tv-állvány, kanapé,
kandalló.
Mint minden esetben cél a lakók jóérzése, a
jó „lakás”.
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FÜRDÕSZOBA

Az ideális
fürdõszoba

Minél barátságosabb a fürdő
szobánk berendezése, annál
jobb hangulatban indul, illet
ve zárul a napunk. Minden
lapkásban előbbutóbb eljön
az a pillanat, amikor a fürdő
szobát már nem lehet egy
zöld növénnyel, egy új füg
gönnyel feldobni, esetleg, ha
a szaniterek tönkremennek,
a kádról lepattog a zománc,
kénytelenek vagyunk hozzá
nyúlni a helyiséghez.
Sok esetben nemcsak a
modernizáció, hanem a válto
zás igénye késztet lépésre.
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Fürdőszobánk felújításánál, számolnunk kell azzal, hogy az új tárgyak
mérete valószínűleg eltér majd a régiekétől, ha ráadásul beépített kádat
is el kell bontanunk, a burkolat biztosan sérülni fog.
Húsz-harminc évvel ezelőtti csempét már nemigen tudunk pótolni,
még ha raktunk is belőle félre, akkor is a falon lévő valószínűleg azóta
megfakult, ezért a legcélravezetőbb, ha úgy kezdjük a munkát, hogy a
régi csempét és a vakolatot leverjük.

Ezután célszerű ellenőrizni és szükség esetén kicserélni a víz- és villamos vezetékeket. Legkésőbb ebben a stádiumban már kész tervekkel kell rendelkeznünk a fürdőszoba leendő berendezésre vonatkozóan,
hiszen elképzelhető, hogy máshova kell majd helyezni az elektromos
szerelvényeket, a vízkiállást, a lefolyót.
A szellőztetés is megoldásra váró feladat. Számos megoldásra váró
feladat, melyhez szakemberek segítsége kell.,
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FÜRDÕSZOBA
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SZERETNE EGY
IGAZI LUXUSFÜRDÕSZOBÁT?
Íme, néhány tipp, hogyan hozzuk létre álmaink fürdőszobáját.
PADLÓFŰTÉS
Építsünk elektromos fűtőpaneleket a padlóba. Ily módon nem kell a hideg padlót taposnunk reggelente
.

ELEKTROMOS
TÖRÖLKÖZŐMELEGÍTŐ
Egy ilyen berendezéssel kényeztethetjük
magunkat a hideg, téli napokon, hiszen, abban
a pillanatban, hogy kiszállunk a forró zuhany
alól, egy száraz és meleg törököző segít megtartani testünk hőjét
Nem csak kellemes érzést nyújt, ráadásul
gyorsabban száradnak a vizes törölközők is.

FÜRDŐKÁD
Mielőtt megvásárolnánk a fürdőkádat, bizonyosodjunk meg róla, hogy könnyű-e beszerelni. Sok kád „telepítése” nehéz és körülményes,
ráadásul nem is kényelmes.
Ne feledkezzünk meg róla, hogy a kád formáját egyéni igényeink mellett a fürdőszoba
adottságai is nagyban meghatározzák.
A sarokkádak masszázsfunkcióval minden
luxusigényt kielégítenek.

GŐZKABIN
Egy ilyen zuhanyzó fokozza az otthoni wellness luxusát, testnek és léleknek egyaránt felfrissülést hoz.

BIDÉ
A bidé előkelőbbé teszi a fürdőszobát, ha
azt gondoljuk szükségtelen, tévedünk. Minden csak megszokás kérdése, ezen túlmenően
pedig intim-higiéniás szükségletet elégít ki.

ELEKTROMOSSÁG
Fontos, hogy a fürdőszobában megfelelő elektromos ellátás legyen, hiszen a legtöbb használati tárgy árammal működik (mosógép, hajszárító, hajvasaló, elektromos fogkefe, villanyborotva
stb.). Számításba kell venni azt is, hogy egyszerre
több berendezést használni lehessen.

ZUHANYRÓZSA
Egy különleges pulzáló, vagy masszírozó zuhanyfej a luxus dolog egyik eleme, hiszen a legtöbb háztartásban sima zuhanyrózsa található csak.
Következő lapszámunkban részletesen foglalkozunk a fürdőszobánk berendezésével.
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Szériagyártás? Egyedi bútor?

MITÕL LESZ AZ EGYEDI
BÚTOR JÓ ÉS OLCSÓ?
A technológia fejlődés a bútorgyártás területén is lehetővé tette napjainkra, hogy a nagy
értékű, precíziós, ipari géppark egyedi megrendeléseket is szinte ugyanolyan hatékonysággal
be tudjon fogadni, mint egy tömeggyártást.
Különösen fontos, hogy az elsődlegesen látszó
és nagy igénybevételnek kitett ún. frontelemek
(szekrényajtó, fiók előlap, falpanel, stb.) minőségi
anyagból készüljenek és precíz megmunkálást
kapjanak, ami professzionális gépet igényel.
Így lehetőség nyílik arra, hogy egyedi bútora
elkészíttetésénél Ön is kombinálja helyi asztalosa kézműves munkáját egy professzionális

bútorgyártó egyedileg Önnek legyártott félkész
termékével.
Magát a vázszerkezetet az asztalos készíti el, ő
méri fel, hogy pontosan mekkora bútorfrontokra
van szükség, amiket Ön közvetlenül a gyártótól
rendelhet meg. Rövid átfutási időn belül Ön
megkapja a kész bútorfront elemeket, a lehető
legjobb műszaki és esztétikai minőségben, nullfugás lézeres élzárással.
A frontokat az asztalos építi be a bútorba.
A nagyon jó ár-érték arányt úgy tudják biztosítani a prémium frontgyártók, hogy a rengeteg egyedi megrendelést egységesen kezelik,

így a fajlagos költségek alacsonyan tarthatók.
Erre jó példa az osztrák TZ Austria cég, ami
Európa egyik legkorszerűbb bútoripari gépparkjával rendelkezik és kifejezetten az egyedi
megrendelésekre optimalizált, modulárisan
strukturált okos gyártást vezetett be.
Magyarországi képviselete, a Syntex-Ker Kft.
szívesen nyújt tájékoztatást az elérhető frontportfólióról, ami magába foglalja többek között
a fényes, matt és tükör akrilfelületeket, valamint
az eredeti fa, fém és látszóbeton megjelenést is.
www.dekorativ-burkolatok.hu
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Egyedi méretű, elrendezésű
konyhabútorokhoz rendeljen
frontelemeket (szekrényajtó, fiók
előlap, falpanel, stb.) a prémium
minőséget képviselő TZ Austria
kínálatából!
Minden frontelemet az Ön által
megadott egyedi méretben, a
kiválasztott felülettel, lézeres
élzárással, abszolút fugamentesen, két hét alatt átadunk.
A kedvező ár kulcsa: egyedi
gyártás - csúcstechnológiájú
gyártósoron.

Egyedi konyhát szeretne?
Tükörfényes

Matt

Ultramodern, tükörfényes, extrém stabilitású felület, élénk színek
vagy mély tejüveg hatás.

Extra nemes, matt felület, nem látszik meg rajta az ujjlenyomat.

Faerezet

Beton

Nemes fa furnér felülettel, a sötétebb árnyalatoktól a világosabbakig.

Valódi beton záró réteggel, amitől minden egyes darabnak egyedi a
megjelenése, a színe és a felülete.

Fém

3D

Ragyogó fém felületek: arany, ezüstös, réz, bronz, platina, titán, acél...
a fényűzőtől az indusztriális megjelenésig.

A kecsesen barázdált felület elegáns, térbeli megjelenést kölcsönöz
a felületnek, melyet a fény-árnyék hatás még jobban kiemel.

hu

SYTEX-KER KFT. - 1239 Budapest, Grassalkovich út 178. - www.dekorativ-burkolatok.hu
Mobil: 30/934 1939, Telefon: 1/393 9175 - E-mail: akril@syntex.hu
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KONYHA

Az otthon szíve

A NYITOTT TERÛ KONYHA
A konyha többet jelent, mint a hagyományos értelemben vett helyiséget,
ahol az élelmiszert tároljuk, előkészítjük és megfőzzük. Egyszerre étkező,
dolgozószoba, gyerekszoba, a szórakozás, a beszélgetés, a relaxálás helyszíne.
A konyha sokféle szerepe a tér kihasználását is átalakította.
Lássuk az egyik kedvelt megoldást a nyitott konyhát!
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KONYHA

A nyitott terű konyha egyre népszerűbb,
mivel itt egy sor olyan tevékenység is végezhető, amelynek semmi köze a főzéshez, vagy az
evéshez.
Ide tartoznak az étkezős konyhák, a többfunkciós konyha-étkező-nappali és a háztartás
központjául szolgáló, hatalmas családi konyhák.
A nyitott terű konyha nem új elképzelés.
A középkorban a ház tulajdonképpen egyetlen tér volt, amelyek középpontjában a család
legfontosabb tevékenységeit – elsősorban a
főzést és az evést – szolgáló kemence állt.

A nyitott terű konyha előnye a közösségkovácsolás: a család együtt készíti és fogyasztja
el az ételt, a gyermekek elsajátíthatják a főzés
alapjait, a barátok bármikor betoppanhatnak.
Mindezekhez nincs szükség hatalmas alapterületre.
A nyitott terűség legnagyobb előnye a tágasság érzete és, hogy több funkciót kiszolgál.
Egyik változata a nappali-étkező-konyha, ahol
három élettér együtt van jelen.
A többfunkciós helyiségben élénk színekkel
területeket jelölhetünk ki és éreztethetjük az
egyes területek közötti határvonalat: a helyiség

kikapcsolódásra, illetve munkára szánt részét
elhatárolva.
Másik mód az anyagok választása: érdemes
többféle anyagot használni, különösen burkoláshoz.
A konyhában például csempét, linóleumot,
gyantát, az étkezőben, vagy a nappaliban
meleg burkolatot, ami színekben megegyező
lehet, mégis elválasztó hatást kelt.
A szoba alakja is segíthet a területek kialakításában. Az L alakú szoba természetesen jelöli ki
a különböző tevékenységeket, az azokra szánt
területet.
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KONYHA

Apró szintkülönbség is jelezheti a különböző területek határát, ezért pl.: a konyhát építsük
dobogóra!
Mivel az emberek többségének munka közben nincs ideje minden egyes edényt elmosogatni, jó megoldás, ha magasított pulttal takarjuk el a konyhai hulladékot. Tolóajtóval, vagy
lehúzható rolóval is elrejthetjük a használaton
kívüli területet. A nyitott polc is jó térelválasztó.

A nyitott terű konyha a gyakorlatban több
problémát vehet föl.
A nyitott konyhában különösen fontos a
szagelszívás. Vásároljunk jó minőségű szagelszívót, és ügyeljünk a természetes szellőzésre,
szerencsés, ha van ablak a helyiségben.
Fontos szempont a világítás is. Az előkészítéshez használt felültek, a pultok, a mosogató
és a tűzhely jó megvilágítása elengedhetetlen.

Itt erősebb fényre van szükség, mint az étkezéshez, vagy a pihenéshez.
A nyitott terű konyhában hangsúlyt kell
helyezni a biztonságra, ha a gyerekek a konyhában játszanak, ne fordulhasson elő baleset.
A jól kialakított nyitott konyha a családi élet
központjává válik, ahol további ötleteinkkel
bővíthetőek a funkcionális és kényelmi lehetőségek.

26 HÁZAK • 2020 július-augusztus
Hazak_2020_jul-aug.indb 26

2020. 07. 15. 12:05:10

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

Lapp-fa kft. Központi telephely:
1044 Budapest, IV Ipari Park u. 5.
Tel/Fax: 370-8452, 370-8453 ; 231-0693
Mobil: 06/20/382-8164 ; 06/30/367-5162 ;
06/30/266-2194
Nyitva tartás: H-P: 7:30-16:30
E-mail: sales@lapp-fa.hu ; info@lapp-fa.hu
Web: www.lapp-fa.hu

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
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HÁLÓSZOBA
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HÁLÓSZOBA
megfontoltan
A hálószoba nem csak alvásra szolgál.
Pihenésül, lazításul, a másnapra való felkészülésül
szolgáló terep, intim szféra. Mivel nagyon személyes
terület, stílusa sokat elárul tulajdonosairól.

A falak színe, a bútorok stílusa, a textíliák
anyaga, a világítótestek elhelyezése, a fények
játéka alakítja ki az egyedi stílust, a személyességet. A hálószoba lehet a lakás többi helyiségével megegyező stílusú, vagy akár attól teljesen eltérő is. Gyakori, hogy többes funkciót tölt
be: dolgozósarokkal, vagy beépített fürdővel
kibővülve.

A hálószoba jelentőségét felismerve számos
tervező nagy, választékos tereket hoz létre,
amelyek az érzékek kedvében járnak, minden
szeszélyt kielégítenek.
Sok esetben a megvilágítás, a színek, a tükrök és a díszítő részletek segítenek meghúzni a határokat az ébrenlét és az alvás világa
között.
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HÁLÓSZOBA

BIZTONSÁGÉRZET…
A mély ellazuláshoz szükséges megszabadulni a gátlásoktól.
A keleti filozófiák sok alapelve foglalkozik a
hálószoba biztonságának jelentőségével és az
ottani védelemérzettel.
A Vasztu-sásztra például óv attól, hogy az
ágyat egy gerenda alá helyezzük. A feng shui
azt ajánlja, hogy a fő hálószobát a bejárati ajtótól a lehető legtávolabb helyezzük el.

A biztonságérzés növelésére a feng shui bölcsessége azt is tanácsolja, hogy a nyolcszögletű
elrendezésben helyezzük el a bútorokat, az ágy
kerüljön az egyik sarokba.
Sok kultúra hagyományai szerint elősegíti a
nyugodalmas alvást, ha talizmánt (amilyen például az amerikai indiánok álomfogója) helyezzünk el az ágyfejnél.
A lélekhez szóló szimbólumok segítenek az
aggodalmak oldásában.

CSEND…
Az ágy megtévesztő lehet. A faliszőnyeggel övezett pihe-puha matrac, halomba rakott
párnákkal és bársonnyal luxust és romantikát
sugall.
Ez a típusú mesebeli ágy alighanem inkább
rémálmokat kavar, semmint kellemes álmokat
inspirál…
A legegészségesebb ágy nem bonyolult.
Egy kemény matraccal alátámasztja a gerincet
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anélkül, hogy kényelmetlenül nyomó pontokat
hozna létre. Egy lapos, vagy nyakpárnával követi a nyak természetes görbületét. Egy állítható
hát- vagy ék alakú párna kényelmes testhelyzetet teremt az esti olvasáshoz.
Az inkább a látványosságot, semmint a funkcionalitást szolgáló, vaskos takarókat és függönyöket célszerű kerülni, mivel hajlamosak
összeszedni a port, és kitűnő menedéket nyújtanak a mikroszkopikus poratkáknak. Az igazán
nyugodalmas alváshoz talán nem is szükséges más, mint az otthon egy nyugodt, félreeső
részén elhelyezett, jól megválasztott futonágy,
vagy állítható, féloldalas támlájú kanapé.
A tobozmirigynek szüksége van bizonyos
időtartalmú sötétségre, hogy serkentse az
alvást előidéző melatonin termelését, ha a szobába bevilágítanak az utcai lámpák, használjunk fényzáró redőnyöket. Fordítsunk különös
figyelmet a hálószobában használt megvilágítás típusaira is. A felülről jövő, éles fények nem
segítik az alvást, vagy a romantikát.
Fontoljuk meg a következő kiegészítéseket:
fényerő-szabályozó kapcsolók fölszerelése a
meglévő szerelvényekhez, asztali lámpák beállítása a közvetett megvilágításhoz, és kis könyvlámpák használata az ágyban olvasáskor. A színes ernyőjű lámpák gyógyhatású fényt vetnek.
Az álmatlanság enyhítésére kékes fény vetüljön
ránk.
Noha nem látjuk, vagy halljuk, az elektromos
eszközök által kibocsátott áram majdnem olyan
zavaró lehet, mint a fény vagy a zaj. Az igazán
nyugalmas alvóhelyek tervezése azt is jelentheti, hogy eltávolítunk néhány természetesnek
vett kényelmi tárgyat. Válasszunk elkülönített
részt a tévénézéshez, és nem a fejünk mellett
tartsuk az elektromos órákat és rádiókat.
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HÁLÓSZOBA

Ami az elektromágneses hullámokat illeti,
óvakodjuk a fémrugós ágyaktól, a rugók ugyanis idővel némi elektromos töltésre tesznek szert.
Használjunk faléces vagy szőtt jutával alátámasztott ágyakat, és a lehető legtávolabb
tegyük őket az elektoros berendezésektől.
Ha a készülékek a szomszéd szobában vannak, ne helyezzük az ágyakat az azzal határos
fal mellé!
Az elektromos szmog zavarhatja a pihentető alvást.

Ideálisnak tekinthető, ha a hálószoba szimmetrikus alaprajzú, mentes a különféle ki– és beugróktól, zugoktól, sarkoktól. Ezek a térjátékok kiválóan
hasznosíthatók egy nappaliban, de a nyugalmat
feltételező hálószoba berendezését értelmetlenül megzavarják. A túlságosan szűk helyre „beszorított” fekhely 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 helyiségre redukálni. Ilyenkor

érdemes elgondolkodni azon, hogyan válaszhatók szét mégis a nappali és az éjszaki funkciók.

HOL LEGYEN AZ ÁGY?
Mivel életünk egyharmadában alszunk, fontos feladat az ágyunk helyének jó kiválasztása.
Aranyszabályként fogadjuk meg a következő
tanácsot: lehetőleg az ajtóval szemközti falhoz
tegyük ágyunkat mégpedig úgy, hogy a fejrésze támaszkodjon a falnak.
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GERENDAHÁZAK

A FA, MINT A JÖVÕ,

de mégis õsrégi építõanyaga
A mai gerendaházaktól azt várjuk el, hogy egyszerre feleljenek meg a mai
építészeti és energetikai elvárásoknak. Építtetői oldalról pedig megadják
mindazon pluszt, amit a természet egy élő alkotóelemének az otthonunkba
való becsempészése adhat. Ezenkívül még számos elvárás van, úgy az alkotó
elemek, mint a költségek vonatkozásában, melyek összehangolása igazi kihívás
az építtető, a tervező és kivitelező oldaláról egyaránt.
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Ubrankovics féle gerendaház
Ubrankovics Pál úr és fia, Ubrankovics András úr
A faépítészetnek világszerte több évszázados kultúrája van, gondoljunk csak az orosz
fatemplomokra és lakóházakra, melyek különlegessége, hogy a kivitelezésüknél kalapácsot
és szögeket sem használtak. Ugyancsak faépítészet örökségébe tartoznak az ősi Peking Tiltott Városának faépületei. Finnországban, az
erdők országában napjainkban is sok a fát
használnak építőanyagként és igen magas kultusza van faépületeknek. Nyugat-Európában,
főképp a német nyelvterületeken a többszintes „Fachwerk”-es (faváz szerkezetű épület) építési mód honosodott meg. Hazánkban a favázas épületeknek két változata ismert: a földbe
ásott oszlopokra támaszkodó faház és a másik
pedig talpgerendákra állított változata.
Manapság az 50-100 éves téglaházakat már
sokszor lebontják, esetleg átépítik, vagy újat
építenek helyette. Egy-egy gerendaház, vagy
faszerkezetű épület is biztosan állhat eddig, sőt
tovább is, de értelmetlen dolog azon elmélkedni, hogy két, vagy háromszáz évig kitart-e.
Napjainkban ismét reneszánszát éli a faépítészet, melynek előnyeiről, hátrányairól az
Ubrankovics Gerenda - és Készházgyártó Kft.
tulajdonosát, Ubrankovics Pál urat kérdeztük.

„Aki fehér, vagy színes falak között és a mai kor
adta műtermékek között érzi jól magát, annak egy
gerendaház elképzelhetetlen élettér. Szerencsére
nem vagyunk egyformák. Nagyon sok emberben
él a vágy a természet iránt, ennek egyik megnyilvánulásaként szeretné a fát - ami a legtöbb ember
szemében szimbolizálja a természetet, erdőt - mindennapi élettere, az otthona részévé tenni. Ebben
az ún. energiatakarékosságnál és divatnál sokkalsokkal több van. Ételeink, italaink, de még a levegő
is, amit beszívunk tele van olyan elemekkel, amelyek évezredekig hiányoztak belőle.

Ubrankovics féle Boróka ház

Baté György úr
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GERENDAHÁZAK

A mesterséges elemek, melyek egészségünket
és lelkünket is mérgezik, amellett tudjuk, hogy jó
részük csak az ún. fogyasztói társadalom rövid
életű, de előállítójának jövedelmező terméke, s
nagyon sok embernek elege van belőle.”
Kizárólag előregyártott elemekkel dolgoznak. Az épületelemeket az üzemükben állítják
elő, a helyszíni kivitelezések egész évben folynak, a fagy nem akadály.

A helyszíni épületelemek összeszerelése
néhány nap. A befejező munkák ugyan időigényesebbek, de körültekintő szervezéssel 2
-3 hónap alatt beköltözhetővé tehető az adott
családi ház.
A technológiát illetően csak faszerkezetű
házakat (kerti faházak, buszvárók, lóistállók,
stb.) gyártanak és építenek, amelyek tömör
gerendafallal, vagy faváz szerkezettel és faalapú

szigetelőanyaggal (farost) vannak kitöltve.
Farost alapanyagú vakolható táblás hőszigetelést kapnak a falak, a tető és a padló.
Teljes mértékben megújuló alapanyagból
(fa) készülnek hozzáadott anyagok nélkül. Kitűnő hideg és nyári hő elleni védelmet biztosítanak, tűz- és zajvédelmi tulajdonságai kiemelkedőek. Lélegző – páratechnikailag nyitott
– falszerkezetet alkotnak a fával összhangban
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és minőségi, egészséges lakóteret eredményeznek.
Ezáltal alacsony az energiaigényük. Azonban az eltérő megrendelői igények miatt nem
választják szét gerenda- és a készházaikat, sőt a
kettőt gyakran kombinálják is. A tömör gerendaházak a szükséges szigetelések miatt költségesebbek, mint a hasonló energetikai tulajdonságokkal bíró készházak.
A hagyományos tömör boronafalas gerendaház határoló falai és belső, tartó főfalai tömör,
rétegelt-, ragasztott- hossztoldott csaphornyos,
vízszintesen egymásra rakott gerendákból állnak.
A gerendák egymáshoz a sarokpontokon
és a tartófalaknál úgynevezett boronakötéssel
kapcsolódnak. Ez biztosítja az épület rendkívüli
stabilitását. A gerendavastagság: 12- 18 -24 cm.
A belső térelválasztó falak tömör gerendafalak
(tartófalak) vagy vázszerkezetek (térelválasztó
falak), melyek gipszkarton vagy faborítást kapnak.
A vázszerkezetes szigetelt gerendaházak
esetében lényegi különbség a boronafalas
gerendaházaktól, hogy a 6-8-12-18 cm vastag

gerenda csak a külső burkolat. A teherviselő
elem a függőleges állású vázszerkezet (mint
készházainknál), amely 16- 20- 30 cm farost alapú táblás vagy befújt cellulóz szigetelést tartalmaz.
A belső burkolat fa vagy gipszkarton, a térelválasztó falaké szintén. Födém és tetősík megoldások, olyanok, mint a tömör boronafalas
gerendaházaknál.
A kivitelezésnél a kulcsrakész állapotot a
következők jelentik:
● kémény építése,
● gépészeti szerelések /víz, villany, fűtés, stb.
● aljzat hőszigetelése, aljzatbeton elkészítése,
● falak és födém belső burkolása gipszkartonnal vagy fával,
● hideg- és melegburkolatok elkészítése,
● belső felületkezelések, gipszkarton glettelés,
festés.
Jogosan merülhet fel a kérdés az olvasóban,
hogy melyik az olcsóbb? Ubrankovics úr a következőképp sommázta ezzel kapcsolatos gondolatait: „Nagyon rossz megközelítés, hogy melyik az
olcsóbb. A különbséget kizárólag a falak, esetleg

födémanyag összetétele jelenti, ami az összköltségnek nemigen éri el a 40% -át, tehát önmagában nem meghatározó. Az előkészítést illetően
mindegyik alá ugyanolyan alap kell, ugyanazok a
nyílászárók, a tető, a gépészet, a burkolatok és a
szaniterek. Azonban a nyílászárók, a gépészet és
a burkolatok azon elemek, amelyek a végösszeget
befolyásolják, hiszen óriási a választék belőlük és
szélsőséges árkülönbségek is lehetnek.”
Összességében a fa a világ egyik legsokoldalúbban felhasználható nyersanyaga.
Stabil, tartós, rugalmas, könnyen megmunkálható, jól kombinálható más nyersanyagokkal.
Kiválóan alkalmas gerenda házak, könnyűszerkezetes házak, kerti házak, szabadidő házak
és egyéb tároló helyiségek megvalósítására.
A méltóságteljes rönkfa pedig ideális választás azoknak, akik szeretik hangsúlyozni a
tradícionalitást.
A természettel harmóniában álló rönk- és
gerendaházak, nyaralók, tökéletesen illeszkednek a környezetbe.
Oláh Antal

„Otthonokat építünk”
Elérhetőségek:
H-9423 Ágfalva-Liget
(Hrsz:800/40)
E-mail: info@ubrankovics.hu
Telefon: +36 99/331-221
Mobil:+36 30/9463711

www.faepiteszet.hu
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TERMÉSZETES SZIGETELÕANYAGOK

A TERMÉSZETES ANYAGOK
SZEREPE A SZIGETELÉSBEN
Kezdetben az emberek lakhatással szembeni elvárása teljesen más volt.
A fő cél mindössze csak az időjárási viszontagságoktól való védelem és
a biztonság volt. A későbbiek folyamán fokozatosan jelent meg a kényelem,
az esztétika, és a komfort iránti igény.
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A fekete nagy üvegfelületekkel
rendelkező épület STEICO minősített
ökologikus passzívház
Ez magyarázható azzal is, hogy más életvitelt
folytattak az elődeink, mint mi. A tüzelőanyagok árai is jóval olcsóbbak voltak, mint most,
de már akkor is voltak hőszigetelések. Gondoljunk csak a forró sivatagi vidékekre, ahol a
nagy hőmérsékletingadozások ellensúlyozására főként vályogból építkeztek, kihasználva a
vályog óriási hőtároló és a természetes páraszabályozó képességét. Ezen túlmenően az
1900-as évektől már Európában is megfigyelhető volt a nád a kender, a farost vagy a szalma
hőszigetelések használata.
Az ezt követő évtizedekben a technológia
változások fejleményeként a modern építőiparból szinte teljesen száműzték a természetes
építőanyagokat és a vegyipar legújabb vívmányai nyertek teret.
Ennek következménye lett, hogy ezen építőanyagokból hosszú ideig párolognak ki egészségkárosító vegyi anyagok (azbeszt, formaldehid, különböző oldószerek stb.) A WHO
(Egészségügyi Világszervezet ) már 1984 hivatalosan is elismerte a beteg épület szindrómát,
melyet a környezetünkben található, gyakran
ismeretlen eredetű vegyi anyagokra való túlérzékenység okoz. Az épületbiológia tudománya
egyébként immáron 40 éve foglalkozik azzal,
hogy milyen hatást gyakorol az épített környezetünk az emberre és fordítva, hogy milyen
hatással vagyunk mi a környezetünkre. Az épületbiológusoknak már több mint 2000 olyan
káros vegyületről van tudomásuk, melyek otthonainkban előfordulhatnak.

Baté György úr

BÍRÓ PÉTER
a BIOKAY tulajdonosa, az Európai
Vályogépítészeti Központ oktatója
ELISMERÉSEK, DÍJAK:
2016:
Európai Vályogépítészeti tanfolyam
építészeti oktatók részére.
2017:
Oklevél, Magyarország legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező családi
ház kivitelezésért, Erdősmecske Prof.dr
Peter Schmid családi háza.
2017:
A Nemzetközi Aktívház Szövetség
részéről oklevél Dr. Habil Kistelegdi 
István építész háza Reborn Home c.,
az első hazai aktívház kialakításáért.

STEICO farostalapú hőszigetelés
a szarufa felett

2019:
SOLAR DECATHLON 2019, a Pécsi
Tudományegyetem és a Miskolci
Egyetem közös csapata Someshine
háza. Öt díj, az Energiahatékonysági
Világversenyen, ahol vályogvakolattal,
vályogrostlappal és természetes hőszigetelések (kender, farost és cellulóz)
használatáért.
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Könnyűszerkezetes, favázas technológiával
készült óvoda, ami 60%-jobb
energiahatékonysággal rendelkezik

A GAZDASÁGI
PÁLYÁRÓL ÉRKEZETT
AZ ÉPÍTŐIPARBA
Biró Péter úr a Biobaushop Kft. tulajdonosa
már tíz éve foglalkozik természetes építőanyagok gyártásával és forgalmazásával. Olyan építőanyagokkal, melyek mind az egészségünkre,
mind pedig a környezetünkre is ártalmatlanok
és nagyban hozzájárulnak az egészséges lakóklíma eléréséhez.
A gazdasági pályáról érkezett az építőiparba, s
az első házuk felújításának kapcsán, szembesült
azzal a ténnyel, hogy az építőipar szinte teljesen
eltávolodott a természetes eredetű anyagoktól,
helyettük a vegyipar frissen fejlesztett termékeit használja. Ezek a vegyi anyagok pedig hónapokon keresztül párolognak otthonainkban,
komoly egészségügyi veszélyeket jelentve.
Egy osztrák barátja felkérésére elvállalta az
Ausztriában gyártott vályog- és agyag építőanyagok magyarországi képviseletét. Főként
beltéri vályogvakolatok, színes agyagvakolatok,
festékek és a gipszkarton zöld alternatívája, az
úgynevezett vályogrost lap piaci bevezetése
volt a feladata. Ez az új szemlélet nagy hatással volt rá és elgondolkozott, hogy miképp tudná mindezt a hazai kiváló alapanyagokból és

magyarországi gyártásban megvalósítani. Így
született a BIOKAY Természetes építőanyagok
márkanév címmel az építőipari vállalkozása,
mely mára Magyarország legnagyobb természetes építőanyag kínálatát biztosítja. Szakmai
ismereteinek bővítése érdekében folyamatosan képezi magát. Jelenleg Németországban tanul épületbiológusnak, hogy még több
embernek tudjon segíteni egészségesebb
épületekben lakni és dolgozni.

A TERMÉSZETES ANYAGOK SZEREPE ÉS HASZNÁLHATÓSÁGA A SZIGETELÉSBEN
A természetes és környezetbarát építőanyagok használata mellett napjainkban különösen
fontos szerepet kap az energiamegtakarítás, a
megújuló energiák használata. Jövő évtől bevezetésre kerül a közel nulla energiaigényű épületek fogalma és ezt követően már csak ilyen
új házakat lehet majd építeni. Ez egy nagyon
támogatandó ügy, ha azt nézzük, hogy a CO2
kibocsátás jelentős hányadáért épületeink a
felelősek. Ezért nem mindegy, hogy milyen
anyagokkal szigeteljük azokat.

Azonos u értékkel (hőátbocsátási tényező)
rendelkező falazatoknál is jelentős különbségek lehetnek az üzemeltetési költségek területén. Egy külföldi példa ennek érzékeltetésére.
Lengyelországban, Gdansk városa 11 kísérleti
projektet indított el különböző közintézmények
vizsgálatával. Óvodák, iskolák, irodák esetében
elemezték, hogy a különböző építési technológiák hogyan teljesítenek. Azonos alapterületű és tájolású és u értékű tégla épület mellé könnyűszerkezetes, favázas technológiával
készült épületeket építettek. Két év üzemeltetési tapasztalata alapján megállapították, hogy
a fa épület (1100 m2 alapterület) 60%-kal jobb
energiahatékonyságúnak bizonyult.
Hogyan lehetséges ez? A hőszigetelő anyagoknál a gyártók szinte kizárólag a lambda
értékről beszélnek, holott egy jó hőszigeteléshez egyaránt szükség van a nagy sűrűségű
anyagok, és a magas hőtároló kapacitásra.
A természetben számos jó példát láthatunk
arra, milyen kiváló hőszigetelő anyagok léteznek.
Gondoljunk csak a juhgyapjúra, mely a legszélsőségesebb időjárási viszontagságok
között is megvédte viselőjét. A növényi eredetű természetes szigetelések között pedig megtalálható a kender, a farost, a nád, a szalma.
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Ezen anyagok szerkezetükből adódóan a téli
hidegben is hosszú ideig védenek a kihűléstől,
nyáron pedig akár 14 óra késleltetéssel (fáziseltolódással) engednek át némi meleget a belső terekbe. Használatukkal könnyen építhetőek
passzívházak, vagy akár pluszenergiás épületek is.
Bíró Péter úr megfogalmazásában az Egészséges Otthon, olyan természetes anyagokból épül, melyeknek nincsen semmilyen káros
kipárolgása, egész évben tiszta levegőjű és ideális páratartalom vesz körül bennünket. Bővebben kifejtve öt olyan terület létezik amelyre, ha
kellő gondot fordítunk a házépítésnél akkor
otthonunk egészséges lesz.

AZ ÉPÍTÉSI TELEK ÉS
A KÖRNYEZETE
Természetes építőanyagok használata, melyek
egészségünkre ártalmatlanok. Belső terekben
páraszabályozásra képes anyagok használata.
Hőszigetelés: megfelelő védelem a nyári
hőség és a téli hideg ellen.
Hangszigetelés: védelem a külső zajforrásoktól.

STEICO
farostalapú
hőszigetelés
befúvással

Elektroszmog elleni védelem, radon
su
gárzás elleni védelem.
Összegezve a világon jelenleg a természetes hőszigetelések közül a fenyőfából készülő
farost hőszigetelés a legnépszerűbb. Évente
több mint 80.000 házra gyártanak elegendő

szigetelést a gyártók. Emellett szintén nagyon
kedvelt a cellulóz hőszigetelés és a kender is.
Népszerű a birkagyapjú, mely 100%-ban csak a
gyapjúból áll és kiváló tulajdonságokkal bír, valamint a szalmából készülő hőszigetelő táblák.
Oláh Antal

Díjnyertes épület,
letisztult formák
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Józsa Árpád úr
okleveles
építészmérnök, a
Nebraska-Ház Kft.
ügyvezető igazgatója

AZ ELSÕ
MUNKA
HOZTA A
MÁSODIKAT
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Galériás lakóház

A könnyűszerkezetes,
fából készült
lakóépületeknek
Nyugat-Európa és ÉszakAmerika mellett Erdély
ben és a Felvidéken is
komoly hagyományai
vannak, hiszen az
emberek lakhatási
igényüket rendszerint
a helyben fellel
hető, vagy olcsón
hozzáférhető
természetes alapanya
gokkal oldották meg.

Galériás lakóház, nappali

Baté György úr

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett gazdasági és társadalompolitikai változások az építésügyi folyamatokra is kihatással voltak. Megszűntek a nagy építőipari cégek, helyettük a
piaci igényekhez rugalmasabban alkalmazkodó, minőségi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások jöttek létre.
Ezek közé sorolható a Nebraska-Ház Kft.,
mely a tervezéstől a kivitelezésig végig jelen
van egy-egy épület létrehozásában.
A cég tulajdonosa és ügyvezetője Józsa
Árpád okleveles építész- és gazdaságmérnök
már a pályakezdés időszakában a kivitelezés
felé orientálódott. Elsőként a vele egyidőben
végzett építőmérnökökkel létrehoztak egy
gazdasági munkaközösséget (GMK), ahol
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Solymár, családi ház a kivitelezést követően

Solymár, szerkezetkész
családi ház

családi házak és nyaralók építését egy kísérleti
kispaneles, vázas technológiával végezték.
A rendszerváltás előtt már a szövetkezeti
szektorban is belekóstolt a vállalkozásba, majd
az ingatlankezelésben innovatív felújítási technológiákkal foglalkozott, amely kiváló „iskola”
volt a szerteágazó építési feladatok megoldásában, de már új kihívások motiválták.
Az így szerzett szakmai ismereteit belvárosi környezetben, a saját lakásuk tetőtérbeépítésének
megvalósításában is hasznosította.
Ez a munka nemcsak a tervezés és kivitelezés, hanem a szervezés és a koordináció terén
is újfajta kihívások elé állította.

A jó szervező és irányítói tapasztalatok mellett nagyszerű emberekkel, kiváló szakmunkásokkal hozta össze a sors, melyről így vélekedik:
„Sokat tanultam a nagy tudású ácsmesteremtől,
akiknek szakmai ismereteire alapozva építettük
első favázas épületünket, egy Balaton-felvidéki nyaralót. Ennek tapasztalataival és az északamerikai technológia ismereteivel felvértezve
vágtunk bele építőmérnök feleségemmel a családi vállalkozásba. Családi házak tervezését és
kivitelezését kínáltuk lakossági megrendelőknek.
Nagyfokú bizalmat kaptunk első megbízónktól,
aminek meg tudtunk felelni és az első munka
hozta a másodikat.”

A technológiai fejlesztéseik eredményeként
a hagyományos építés iránti kötődést a ’90-es
években a favázas, jól hőszigetelt épületek burkolótéglás körbefalazásával tették eladhatóvá a
hazai piacon.
Így nemcsak magasabb esztétikai értéket kapott az építtető, hanem a téglafal jobb
hőcsillapítást és hangszigetelést is eredményezett. Később az építésügyi előírások szigorítása okán és igazodva a megbízói elvárásokhoz,
a technológiai folyamataikban még nagyobb
szerepet kapott a hőszigetelés. Ez pedig a helyszíni élőmunka és az építési idő rövidülését
eredményezte.
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Szarvas, Liget Hotel
a kivitelezést követően

Szarvas, Liget Hotel
kivitelezési munkálatai

A FOKOZOTT ENERGIATAKARÉKOSSÁG IGÉNYE
Napjainkban az építőipari vállalkozások is az
idő- és költségigényes munkafolyamatok racionalizálásával, marketinggel és a technológia
folyamatos fejlesztésével képesek a piacon
maradni.
Ezzel kapcsolatosan Józsa Árpád úr a következőket hangsúlyozta: „A gazdasági környezet és
így az építőipar ciklikusságát mindig érzékeltük,

de a korábbi tapasztalatainkkal a lakásfelújítás, tetőtérbeépítés és más magasépítési feladatok vállalása recessziós időszakban is biztosította a talpon maradást. A szakmai elhivatottság
vezérelt az egyedi tervek, az igényes megbízók, a
különleges feladatok felé, ezért nem fejlesztettünk
a tömeges gyártás, a paneles, üzemszerű termelés
irányába. Cégünk neve nem külföldi érdekeltségre, hanem az amerikai technológiára utal, mellyel
az európai igények és előírások magasabb színvonalának kívánunk megfelelni.

Az új épületekkel szemben nem csak az előírások támasztják a fokozott energiatakarékosság igényét, hanem saját szemléletünk is új, jobb
technológia és komplex műszaki megoldások
keresése és alkalmazása irányába késztet bennünket.
Ennek szellemében és a magas fokú üzemi előkészítés jegyében fejlesztettük technológiánkat.
Megtartottuk a csapos kötéssel összeálló faváz
fokozott stabilitását, földrengésállóságot eredményező megoldását.”
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Családi ház téglaburkolattal

A KISEBB ÖKOLÓGIAI
LÁBNYOM ÉRDEKÉBEN
A Nebraska-Ház Kft. által tervezett házak
gyártmányterv szintű feldolgozásával, a CNCvezérelt géppel való megmunkálásával és
helyszíni szereléssel történik. Biztosítják a szerkezetek kialakításának folyamatos kontrollálását, a nagyfokú rugalmasságot a berendezések
és belsőépítészeti kialakítások terén is. Egy-két
nap alatt végeznek a teherhordó falváz összeszerelésével, valamint az előre szabott tetővel
már egy hét elteltével kész a fedett épületszerkezet. Kisebb szállítójárművel, a nehezebben
megközelíthető helyekre is képesek eljuttatni az épület összes alapanyagát. A komplett
szerkezetek nagy távolságra történő utaztatása
helyett kevesebb szállítási költséggel és kisebb
környezeti terheléssel a tevékenység ökológiai
lábnyoma is lényegesen kedvezőbb. Ezt segíti elő az adott épület, határoló szerkezeteinek
kiváló hőszigetelése, ahol a falak legalább 25
cm, a zárófödém 30 cm szigeteléssel készülnek.
Bizalomerősítő, hogy az építtető követheti az
épületet kivitelezését, látva az egyes műszaki
részleteket, még építés közben is változtathat,
módosíthat, azaz nincs rákényszerítve a tervezési fázisban végleges döntések meghozására.
A költségek vonatkozásában vajon melyik az
olcsóbb: a hagyományos (tégla, vályog, panel),
avagy a könnyűszerkezetes technológiával
épült házak? Az épületek bekerülési költségének a szerkezetépítés 35-40%-át teszi ki. Amenynyiben ezen szerkezetek 10-20%-kal olcsóbbak,
akkor a teljes bekerülési költség 4-8% megtakarítást eredményezhet. Ennél lényegesebb a

teljes élettartam
alatti energiafelhasználás kisebb
szükséglete. További előny, hogy
azonos hőszigetelő képességű külső falszerkezetet 45-50 cm
helyett 32-35 cm falvastagsággal érnek el, ami
pl. 100 m2 hasznos alapterületű épületnél 7%
helynövekedést biztosít. Nem mellékes az épületek gyors kivitelezhetősége a száraz technológia által biztosított előnyök kihasználásával.
Ezáltal akár 3 hónap alatt kulcsrakész épület
valósítható meg könnyűszerkezetes technológiával.

MEGBÍZHATÓSÁG, A
MINŐSÉG ÉS A MENNYISÉG
A tervezés a megbízó bevonásával, az építtetői igények és lehetőségek messzemenő
figyelembe vételével történik. Az épület funkcionális és esztétikai kialakítása során alternatívákat kínálnak az anyagok kiválasztásában
is. A „közel nulla energiás” épületminősítés a
gépészeti és elektromos rendszerek legkorszerűbb kialakítását igényli, mint például: az
energia előállítására a kondenzációs gázkazán mellett választható hőszivattyú, inverteres
klíma, vagy napelemes elektromos fűtési
rendszer. A hőleadást, a különböző funkciójú helyiségek változó hőmérsékleti igényét
szabályozott felületfűtéssel, vagy radiátorokkal tudják megoldani. Az előbbi a helyiségek
hűtését is lehetővé teszi. A szellőzés kialakítása
hővisszanyerős berendezéssel további jelentős

energiamegtakarítást és tiszta, por és pollenmentes belső levegőt eredményez.
A cég szakmai filozófiáját Józsa Árpád úr a
következőképp fogalmazta meg: „Az épületek tervezésénél az esztétika, a hasznosság és a
tartósság, Vitruvius római építész által megfogalmazott hármas igényét tartjuk szem előtt.
Munkavégzésünkben a 3M, azaz sorrendben a
Megbízhatóság, a Minőség és a Mennyiség (mint
folyamatos, ütemes termelés) szempontjai vezérelnek bennünket az épületek megvalósításában.”
Munkájukat dicséri, hogy a 2013. évi
Construma kiállításon az Energiatudatos Épületburok pályázaton az Épületszigetelő és Tetőfedő szakmai szervezet (ÉMSz) és a nemzetközi
szakemberekből álló zsűri különdíjjal jutalmazta autonóm házukat.
A közel 30 éves munkájuk különös elismerése, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem
Épületszerkezettan Tanszék oktatói is figyelemmel kisérik fejlesztéseiket, s az Építészmérnöki
kar hallgatóinak az éppen aktuális építkezésükön mutatják be a favázas könnyűszerkezetes
lakóházépítés technológiáját.
A több mint 150 családi ház és nyaralóépület
mellett építettek már raktáráruházat emeletes
irodaszárnnyal, iskolaépületet és üdülőszállót
is. A Nebraska-Ház Kft imázsát és 26 éves névjegyét erősíti többek között a négy csillagos szarvasi Liget Hotel megépítése is.
Oláh Antal
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3D NYOMTATÁS
Ipari megoldásként a 3D nyomtatás már
évtizedek óta használják. Ennek segítségével készülnek az új autók és a háztartási
gépek zöme is. Napjainkra az ár is oly mértékben csökkent, hogy akár dísztárgyat
vagy egyedi polctartót is készíthetünk a
segítségével. Csak fantázia és igényesség
kérdése, hogy a polcról veszed le a tömegterméket, vagy Te magam találod ki és meg
is valósítod az elképzeléseidet.

Nem csak formailag lehet egyedi, hanem
akár a saját neveddel, vagy céged logójával
is előállíthatod kis szériában, vagy teljesen
egyedi darabként.
A 3D nyomtatás erre való.
A 3D nyomtatás izgalmas világ. Szabadon szárnyalhat a kreatív szellem és segít a
mindennapok okos megoldásaiban. Ha van
valami, amit szeretnél, akár csak gondolat
szinten a fejedben, keress minket!

Tervezés és kreatív
gondolkodás

Az ötlettől a kész tárgyig különböző
programok segítenek az utadon. 3D rajzoló
Autodesk CAD szoftverek, vagy az Adobe
kreatív megoldásai hihetetlen dolgokra
képesek már, de rengeteg ingyenes megoldással is minőségi terméket hozhatsz létre
néhány gombnyomással.
Ha ezeket nem ismered, mi természetesen ebben is segítünk. Rajzolunk, a technológiához igazítjuk és pontosítjuk veled, hogy
az eredeti elképzeléshez a legközelebb álló
eredményt produkálhassuk számodra.
Ha érdekel a 3D tervezés, akkor kezd a
fusion 360 CAD programmal és próbáld ki
magad.

Klasszikus figurák, kreatív
hobby.

Kifestett figurák is könnyen előállíthatók
a 3D nyomtatással, ha éppen nehezen szereznéd be a kedvenced vagy nem találsz
a megfelelő méretben. Akár Te magad is
kifestheted, ha erre érzel inspirációt.
Ennek egyik egyszerű módja, ha a www.
thingiverse.com oldalon megkeresed a
figurát, letöltöd a 3D file-t vagy elküldöd
nekünk a linket. A rajzok nagy része szabadon felhasználható, egyediben saját részre
kinyomtatható.

Eltört vagy elveszett
alkatrész.

Egyszerűbb elemek esetén mérés és rajzolás után a tárgy 3D-ben előállítható és
nyomtatható. Bonyolultabb alkatrészeknél a
3D szkannelés lehet az optimális megoldás.
Amennyiben elveszett, szintén érdemes
a thingiverse oldalán szétnézni, mert rengeteg alkatrészt már mások megrajzoltak és
szabad felhasználásúvá tettek.

Gyors és költséghatékony.

Egyszerűbb elemek akár egy óra alatt is
megrajzolhatók, ellenőrizhetők. A nyomtatás is hasonló nagyságrend, így ha van
konkrét elképzelésed, méreteid a nyomtatandó tárgyról, akár aznap a kezedbe veheted. A 3D nyomtatás már ipari minőségben
is megfizethető technológia, rendkívül
gyorsan elkészíthető vele szinte bármi. Az
optimum meghatározása a Te kezedben
van, de segítünk a kiválasztásban.
www.3dnyomtatas.com
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INGATLANFEJLESZTÉS
A kertkapcsolat:
értéknövelő

Az ingatlanpiaci kereslet
nagy részét az átlagember adja

Több évtizedes tapasztalaton alapul, hogy a köztudatban még mindig él az a
vélekedés, hogy a legbiztosabb és legnyereségesebb beruházások közé tarto
zik az ingatlanvásárlás. A lakások adásvételét leginkább csak az elitkategóriájú
lakásoknál végzik hivatásos közvetítők. A közepes és kislakások esetében, ame
lyek az ingatlanforgalom döntő részét teszik ki, a lakást eladni és venni szándé
kozók maguk bonyolítják az üzletet. Ennek oka talán az lehet, hogy sokan csak
mint kényelmi szolgáltatásra tekintenek az ingatlanközvetítői munkára.
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Hőszigetelt társasház:
értéknövelő

Az ingatlanukat értékesíteni kívánó magánszemélyek tájékozottsága nagyon eltérő.
A hirdetéseikben például nem minden esetben tüntetik fel az adott ingatlan eladási összegét, s ebből adódóan „kóstolgatják, tesztelik” az
érdeklődőket. Noha aki valóban el akarja adni
a lakását, már nem ragaszkodik az irreálisan
magas árhoz, mert tisztában van azzal, hogy
azon az áron nem kel el a lakás.
Azonban egyre jobban érvényesül, növekszik az ingatlanügynökségek „ismeretterjesztő”
szerepe. Az ingatlanközvetítői munka, mintegy
hozzáadott értéket képvisel az adás-vétel lebonyolításában.
A téma részleiről a Balla Ákos urat, a Balla
Ingatlan tulajdonosát, ingatlan piaci szakértőt kérdeztük, aki a bevezető gondolatokra a

következőképp reagált: „Figyelembevéve egyegy ingatlan adás-vételi bonyolultságát, illetve,
hogy műszaki és pénzügyi problémák merülhetnek fel, véleményem szerint indokolt a szakemberek bevonása az ügyletekbe.”
Az elmúlt évek ingatlanpiaci változásai a külföldiek vonatkozásában is meghozta a vásárlási
kedvet. Vajon ők jellemző módon befektetési,
fejlesztési, lakhatási, kereskedési, bérbeadási
céllal vannak jelen a lakáspiacon?
Balla úr álláspontja szerint: „A külföldi vásárlók jellemzően befektetési céllal vásároltak, kétféle
befektetési stratégia mentén: vagy gyors értéknövekedést várva, vagy hosszú távon bérbeadással
hasznosítva. A hosszú távú hasznosítás esetén
sem elhanyagolható az értéknövekmény, viszont
ebben az esetben az ingatlant fel kellett újítani,

hogy bérbeadásra alkalmas legyen, meg kellett
bízni valakit a bérbeadással, míg aki csak a várható értéknövekmény miatt vásárolt lakást, az
sok esetben nem újította azt fel, és nem is hasznosította rövidtávon.
Külföldi vásárlók kapcsán azt is meg kell említeni, hogy jelentős a száma azoknak a tranzakcióknak, melyet a már régóta itt élő távolkeleti vevők
vásárolnak, akik bár az útlevelüket tekintve külföldinek minősülnek. Ezek a vevők az elmúlt évékben
már nem csak a saját lakhatásukra, hanem bérbeadási céllal is vásároltak lakásokat.”
A korábbi évekhez képest az utóbbi 2-3
évben többszörösére emelkedtek az ingatlan
árak, amely több hatásnak köszönhető. A gazdasági növekedés és a bérnövekedés egyaránt
árfelhajtó hatású, de ennél sokkal nagyobb
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INGATLANFEJLESZTÉS
mértékben mentek fel az árak. Ennek az oka,
hogy ezzel egyidőben a jegybanki alapkamatok és ezzel együtt a betéti kamatok olyan alacsony szinten voltak, hogy aki tehette nem
bankban kamatoztatta a pénzét, hanem az
ilyenkor általános módon az ingatanpiac felé
fordult. Továbbá a kedvező jegybanki alapkamat miatt kedvezőek voltak a hitellehetőségek
is. Ezenkívül komoly szerepe volt a kormányzati családtámogatási kedvezményeknek (CSOK,
babaváró hitel), mely valójában nem a vevőket
segítette, mert az hamar beépült az árakba és
megmozgatta a piacot. Ezen hatások mindegyike szerepet játszott a látványos áremelkedésben.
Idézve Balla úr szavait: „Ebben az időszakban
megvalósult ÁFAcsökkentés az új építésű ingatlanok piacára hatott kedvezően, az ennek köszönhető magasabb profit szint meghozta a beruházók kedvét a fejlesztéshez. Ennek köszönhetően
számos új társasház épült, és a magánberuházások, családi ház építkezések száma is megnőtt.
Fontos megjegyezni, hogy bár az új építésű ingatlanok vannak általában reflektorfényben, mert
ezek tetszetősek és figyelemfelkeltőek, továbbá
ennek számos más piacra (építőanyagok, építőipar) is hatása van, ezen ingatantípus mégis
sokkal kisebb számban épülnek, mint amennyi
használt lakás tranzakció történik, ezért ez bár
egy látványos terület, a valós ingatlanpiaci súlya
kisebb.”
A hirtelen bekövetkező nagymértékű áremel
kedésnek természetes velejárója a lehet a kereslet visszaesése, kivárás a kedvezőbb viszonyokra.
A 2019-es év második felében már tapasztalható volt a vevői kereslet visszaesése, mely
még árcsökkenéssel nem járt. Viszont már
ekkor következtetni lehetett arra, hogy a 2020as évet nem a növekedés fogja jellemezni.
A feldolgozott statisztikai adatok már jelzik
a lassulást. Többen már újabb „ingatlanpiaci lufiról” beszéltek akkor, amikor a koronavírus járvány márciusban teljesen leállította az
ingatlanpiacot. A gazdasági nehézségek miatt
várható magas munkanélküliségre, csökkenő
bérszínvonalra, visszaeső hitelezési kedvre, az
általános gazdasági rossz hangulat miatt csökkenő keresletre, és ennek hatására csökkenő
árakra, csökkenő tranzakciókra számíthatunk.
Kérdésünkre, hogy milyen típusú ingatlanok
a legkelendőbbek: családi ház, kis létszámú társasházi lakás, régi vágású 30-40 lakásból álló
polgári lakóépület lakásai (magas belmagasság, nagyméretű helyiségek stb.) Balla úr így

Balla Ákos
ingatlanszakértő,
a Balla Ingatlan
tulajdonosa

válaszolt: „Erre a kérdésre három hónappal ezelőtt
még azt a választ adtam volna, hogy a befektetésre alkalmas lakások. Viszont a koronavírus járvány miatt óriásit fordult a piac, a korábbi befektetők eltűntek, helyettük éppen a spekulánsok
megjelenését várjuk. Ami viszont nem változott,
hogy a piaci kereslet nagy részét az „átlagember”
adja, vagyis azok a mindenféle élethelyzetű emberek, akik valós lakhatás céljára keresnek ingatlant.
Az ingatlan keresést az is generálhatja, hogy a
karanténban töltött idő alatt sokak számára kicsi
és szűkös lett a lakás. Sokan vágynak egy kis kertre, egy nagyobb erkélyre, plusz egy szobára, külön
gyerekszobára, stb. Tekintettel arra, hogy a „home
office” jellegű munkavégzés számos munkakörben hosszú időre megmaradhat, ezért ez is új
igényeket (külön dolgozó szoba) támaszthat az
otthonunkkal szemben. Az így megváltozott igények miatt új irányok várhatóak a keresletben.
Korábban a kicsi, gyorsan bérbeadható, lehetőleg kötöttpályás közlekedéssel könnyel elérhető
lakás volt a leggyakoribban keresett ingatlantípus. A jövőbben pedig az „élhetőbb”, a tágasabb,
kertkapcsolatos lakások iránt fordul várhatóan a
kereslet, sőt a külvárosok illetve az agglomeráció
felértékelődésére számítunk.”
Milyen típusú ingatlanok a legkelendőbbek:
a felújításra váró, mert olcsóbb, avagy a jól karbantartott, megóvott, vagy a hőszigetelt, liftes,
pincével, garázzsal, melléképületekkel, kerttel,
illetve a „puccosan” felújítottak, azért mert oda
csak be kell költözni?

Az elmúlt években az ingatlanpiaci kereslet-kínálattal együtt folyamatosan az építőipari
munkaerőhiányt emlegettük, mert nem lehetett egy kisebb felújításhoz sem szakembert
találni, emiatt kevésbé lehet arra számítani,
hogy a kereslet a felújítandó lakások felé forduljon.
A vásárlói igény az elmúlt évtizedben a hőszigetelt (energetikai szempontból hatékony),
lakások, valamint a rendezett állapotban levő
társasházi lakások iránt fokozódik. Fontos, hogy
a rendezettség ne csak a homlokzat és a látszó
műszaki állapotra vonatkozzon, hanem a részletes műszaki állapotra (födém, tető, gépészet,
stb.), illetve a társasház pénzügyi helyzetére
illetve jogi állapotára.
A nagyvárosias életnek köszönhető a tömegközlekedési, a kereskedelmi, egészségügyi és a
kulturális szolgáltatások könnyű elérése. Ezért
az ehhez igazodó sűrűn beépített lakónegyedek a kedveltek, elfogadottak. A vidékről a
munkájuk miatt nagyvárosba költözők esetében megfigyelhető, hogy az adott kerület kertvárosi részén, esetleg annak agglomerációjában keresnek ingatlanokat. Ezzel szemben az
emberek fejében a vidék továbbra is a nyugalom, és az ingatlanok esetében a kevésbé sűrű
beépítés (pl. önálló családi ház) az elvárás, ami
több évtizede így van, és nem hazai sajátosság.
Milyen korosztály milyen jellegű ingatlanokat vásárol? A fiatalok új építésű társasházakat? Avagy kisebb településeken saját maguk
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Napkollektorral felszerelt lakóház: értéknövelő

Készházak, nappali

részére új házat építenek? Az idősebbek inkább
a régi és jó állagú kisebb méretű lakásokat
keresik, azért mert a gyerekek már „kirepültek”,
avagy azért, mert megözvegyültek?
Balla úr szerint: „Nem lehet olyat kijelenteni, hogy a fiatalok inkább vásárolnak új építésű
ingatlanokat, mivel az új építésű társasházakban vannak kisebb fiataloknak épülő lakások,
és nagyobb családi lakások egyaránt, ezért egy
ilyen ingatlan több élethelyzetre nyúlt megoldást, mely igaz a régebbi társasházi lakásokra is.
A környék és az építés éve inkább a vevők egzisztenciaszintjével kapcsolatban meghatározó. Az
idősebb korosztály tekintetében bár racionális
A vidéki családi házak továbbra
is a nyugalom szigetét jelentik

feltételezés, hogy a gyermekek kirepülése (vagy
megözvegyülés) után újra gondolják az ingatlanügyeiket. Valójában a tapasztalatunk szerint az ügyfelek nem mobilak (főleg az idősebb
korosztály), nagyon ragaszkodóak. Segítik a
gyermekek lakásvásárlását, akkor ezzel sokszor
fel is élik a tartalékaikat. Ezért sok esetben a
lakáscsere elmarad, a szülők nem mozdulnak a
régi ingatlanból, azaz maradnak az összes régi
bútorral együtt.”
Záró gondolatként, mit tegyek, hogyan
készítsem elő az ingatlanom eladásra? Egy sima
tisztasági festéssel, vagy a jobb üzlet reményében, komolyabb épületgépészeti és műszaki

paraméterekkel? „Okosház” megoldásokkal:
nyomon követhető események, bárhonnan irányítható rendszerek: a világítás, a fűtés, a klíma,
a redőnyök mozgatása, a kapu és a garázsajtó
nyitásának és zárásának vezérlése, ami az okos
telefonról is megoldható.
Kérdésünkre Balla úr ekképp összegezte gondolatait: „Egy lakás értékesítése esetén
fontos annak a legjobb adottságainak kiemelése. Ehhez felújítandó a régi robosztus bútorokat, az esetleges lomokat mindenképpen el
kell távolítani, hogy a terek érvényesülhessenek.
Nem felújítandó, illetve lakott ingatlanok esetében pedig rendezett állapotot kell előállítani az
ingatlan fényképezése, és minden egyes bemutatása alkalmával. Indokolt esetben a tisztasági
festés segíthet, de fontos, hogy ne akarjunk ezzel
objektív hibát, beázást vagy repedést eltakarni,
s ne is tűnjön feleslegesnek a festési munkálat.
A lakás felújítása, vagy extrább berendezések,
mint például okosotthon megoldások nem feltétlenül indokoltak, mert egyáltalán nem biztos,
hogy a mi elképzelésünk amit komoly költség
árán valósítunk meg egybevág a vevő elképzelésével, és hajlandó lesz ezt meg is fizetni. Általános tanács, hogy egy jól karbantartott, szép
és szépen bemutatott ingatlan előbb, és magasabb áron találja meg a vevőjét, mint egy elhanyagolt, vagy annak látszó.”
		
Oláh Antal
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KERT

ELÕKERTEK
Az előkert az első
benyomás a házról és
annak gazdájáról. Mindig
legyen összhangban a ház
homlokzatával és a ház
mögötti lakókerttel.
Ha az előkert röviden
benyúló, akkor jobb, ha
alacsony kerítést válasz
tunk, amely szabad
rálátást enged a házra.
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A fény- és talajviszonyok nagy szerepet játszanak abban, hogy mit ültethetünk az előkertbe.
A talajt fel lehet javítani, ezen kívül találhatunk
az üzletekben megfelelő virágokat és fákat.
Növényzet nélkül az előkert sivár udvarnak látszik, ezért növényekre van szükség a
ház előtt. A rövid kerti utat cserepes virággal,
díszgyeppel szépíthetjük, vagy egy ápolt gyep
szintén nagy szerepet játszhat.
Egy ötletesen kialakított kerti út is barátságos lehet. Kellemes atmoszférát teremtenek
a kanyargós járdák a ház körül, a nyíló virágok
sokasága pedig színes keretbe foglalja a házat.
Nem mindig szükséges, hogy a kertet kerítés
határolja. Az ilyen előkerteknél nagyon szép
kialakítású változatokra nyílik, így lehetőség.
Nemcsak maga a ház, hanem a növénycsoportok is sokkal jobban érvényesülnek, ha azokat
nem takarja el a kerítés. Minden nyitottság ellenére kívánatos azonban, hogy a belső területeket optikailag elhatároljuk az utcától. Díszfák,
díszbokrok ültetésével, nagyobb szikladarabok
lerakásával ez elérhető.
Az út és a garázsbeálló burkolatát szigorú
építészeti alapelvek szerint kell megválasztani.
A garázs melletti terület második parkolóhelyként használható. A kiugró tető alá nem

könnyű növényeket telepíteni, de ez rendszeres öntözéssel általában megoldható.
Az előkert lakóinak stílusáról állít ki bizonyítványt.
Ha a terep emelkedik, a szintkülönbséget
lépcsővel lehet áthidalni. Ha a bejárat a ház
utca felőli oldalán van, ültethetünk az utca felől
magasabb bokrokat.
Az utca felé nyitottabb, kevesebb növénnyel
beültetett kertek barátságosabb, vendéghívogató

jellege van. A magasabb kerítések sűrűn ültetett
növények zárkózottságra utalnak. Legyen az előkertben valami, ami vonzza a tekintetet, akár egy
egyedi növény, virágtartó, vagy kis sziklakert.
A kerítés kiválasztásánál – lehet az fa- vagy
kovácsoltvas, drótfonat, vagy kőfal – az a fontos, hogy illeszkedjék a ház építési stílusához
- Szerk.Folytatjuk a következő számban
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A Borovi Zrt. 1990 óta
foglalkozik minőségi
nyílászárók gyártásával,
és kereskedelmével.
A Szo-Fa Ablak és Bútor Kft.,
mely a Borovi Csoport
tagjaként kezdte meg
működését 2017-ben
alakult, tömörfa homlokzati és beltéri nyílászárók
gyártására specializálódott.

Exkluzív riport Kuizs János
a Borovi Zrt. vezérigazgatójával
2016 Pegazus Díj, 2017 Magyar Gazdaságért Díj!
Kuizs János úr a Borovi Zrt. vezérigazgatója
nemrég ünnepelte 60. születésnapját. Ennek
apropójaként kerestük meg, a sikeres vállalkozót, hogy meséljen munkásságáról és családjáról.
Mi adta az ötletet ahhoz, hogy ilyen profilú
céget hozzon létre?
Kezdjük azzal, hogy a gyökereim meghatározóak,, mivel édesapám épület- és műbútorasztalos mester volt Ózdon. Én teljesen más
irányba mentem el, Szolnokon végeztem a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán.
Belker. közgazdász vagyok. A főiskola után
elkezdtem dolgozni friss diplomásként, aránylag jó munkahelyeim voltak. A feleségem két
évvel alattam járt a főiskolán és hamar össze is
házasodtunk. Amikor egy kis pénzünk összegyűlt, úgy döntöttünk, hogy építkezni fogunk,
ekkor már megvolt a két gyermekünk.
Elkezdtünk építkezni. A homlokzati nyílászárókat a kivitelező biztosította, de beltéri ajtókból normálisat nem kaptam. Ekkor megkerestem egy asztalost, aki legyártotta nekem az
ajtókat, amik nagyon tetszettek. Megkérdeztem az asztalost, hogy mit szólna hozzá, ha

én ezzel szeretnék kereskedni. Ő nagyon örült
ennek. Én az ajtókat beraktam a garázsomba és
feladtam egy hirdetést. Első nap 50-60 db ajtóra vettem fel megrendelést. Még akkor a cég
sehol sem volt, hanem ott volt a számla, ahol
a saját ajtaimhoz vettem a faanyagot, és arra rá
volt írva, hogy Borovi fenyő és így automatikusan ráírtam a szerződésekre a számláról, hogy
Borovi Faipari Bt., így alakult a Borovi Faipari Bt.
Amikor már egy kicsit nagyobb összeg volt a
zsebemben, este elmentem az ügyvédhez,
hogy jegyezze be a céget . Ez 1990 év végén,
őszén történt. Így kerültem a szakmába.
Ki volt a segítsége ebben?
A feleségem. Ugye azt mondják, hogy minden sikeres üzletember mögött ott áll egy jó
feleség.
Érezhető, hogy különös vonzódása van a
fa, mint anyag iránt, mivel a főbb üzletágai
ezzel az anyaggal foglalkoznak. Említette,
hogy a fa szeretetét édesapjánál tapasztalta,
tőle „örökölte”.
Én gyerekkoromban Ózd és Borsodnádasd
között több építkezésen főleg a beépítéseknél vettem részt. Kicsi gyermekként mentem

apukámmal pl. enyvet főztem, nagy egyengető
gyaluval már dolgoztam, így már gyermekkoromban beleszerettem a fa illatába. Édesapám
50 évesen meghalt, - én akkor 17 éves voltam
- amikor később visszacsöppentem a „fa világába” rögtön visszajöttek a gyerekkori emlékeim.
Amikor az asztalos gyártotta a nyílászáróimat és
bejártam a műhelyébe, akkor a megszokott illat
azonnal megragadott és rájöttem, hogy milyen
szép szakma is a faipar.
Ennek hatására nemsokára meg is alakítottam a cégemet 1990-ben. 1990-1993 között
csak bérmunkásokkal, bérasztalosokkal dolgoztattam, kb. 7-8 asztalosműhelyt foglalkoztattam a környéken. 1993 tavaszán megcsináltam a saját műhelyemet, azóta folyamatosan
fejlődünk. A jelenlegi telephelyemen közel
6.000 négyzetméter az üzemi terület 3 hektáros
területen. 2001-be költöztünk be ide, itt dolgozunk ennek is lassan 20 éve.
Voltak-e buktatók, vagy nagy sikerek?
Kérem, meséljen ezekről olvasóinknak!
Hullámhegyek, és hullámvölgyek váltakoztak, de szinte csak buktatók voltak. 2010, 2011,
2012 év nagyon nehéz évek voltak, a cégem
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www.szofaablak.hu

www.borovi.eu
éves átlag bevétele 300-350 millió forint volt
és a kötelezettségeim (banki hitelek, a szállítói tartozások) szinte ugyanez az összeg volt.
Már ki is mondták a banki szakemberek, hogy
fel kell felszámolni. Utolsó lépésként befejeztem a tömörfa-nyílászáró gyártást. Gépeimet
eladtam, ekkor már évek óta foglalkoztam
a dekorajtókkal, CPL ajtókkal, csak erre koncentráltam. Utólag visszatekintve 2012-ben
hagytam abba a tömörfa-nyílászáró gyártást,
2013-ban 450 millió forint volt az árbevételünk.
Tavalyi évben 2,5 milliárd forint volt. Bejött ez
a váltás, de mivel én szerelmes vagyok a fába
és annak illatába, így 2017-ben újra visszahoztuk a tömörfa-nyílászárók gyártását. Ez pedig a
SZO-FA Ablak és Bútor Kft. tevékenysége. Ablakon kívül most bútort is gyártunk, ez úgy jött,
hogy az előző tulajdonos – 2-3 hónapja hunyt
el – épített egy csarnokot és úgy volt, hogy az
ablak-gyártást erősítjük, de ez nem igényelt
bővítést, így arra gondoltunk, hogy csinálunk
egy lapszabászatot és bútorgyártást. Most
ezen dolgozom éjjel-nappal. Nem én vagyok a
tulajdonos, hanem a kisebbik lányom és a férje, de ők más jellegű végzettségűek, és más az
érdeklődésük, így nekem kell odafigyelnem. A
BOROVI már a jelenlegi menedzsment égisze
alatt fut.
Kizárólag hazai piacra dolgoznak?
Mióta bevezették GDPR-t, én azt választottam,
hogy nem vezetek nyilvántartást a vevőkről.

Én nem szolgálok ki direktbe senkit, hanem
csak kereskedőkön keresztül működünk. Van
három kereskedelmi kapcsolattartónk. Én is szívesen megyek velük, ha kell, de természetesen
vannak Ausztriában, Szerbiában, Romániában
és Szlovákiában is kereskedőim.
Mennyire kapcsolódik bele a család az
üzleti életébe? Említette már a feleségét és a
lányát. Kérem, meséljen családjáról!
Mind a két lányomnál, a Lillánál és a kisebbik lányomnál, a Nórinál gyermekek vannak.
Lillának már négy éves Málna nevű lánya, de
a Nóri lányomé még csak két éves lesz. Nóri
most otthon van a kislányával, Kamillával és a
férje csinálja a SZO-FÁ-t. A nagyobbik lányom
rajfilmrendező és festőművész ő teljesen más
érdeklődésű. Az ő férje se ezzel foglalkozik. Nem
a család viszi a BOROVI Zrt-t. A kisfiunk, aki nemsokára lesz 20 éves, túl van a közgazdasági egyetem első évfolyamán. Őbelőle még nem tudjuk
mi lesz. Én bízom benne, hogy a feleségemmel
még jó pár évig tudunk dolgozni. Utána majd
meglátjuk, de jó nyugati bevált szokás, hogy a
menedzsmentnek átadja az ember és kész.
Mi a hitvallása?
Nagyon sokféleképpen fogalmaztam már
meg ezt a dolgot, de a közösségi munkában,
a csapatmunkában hiszek. Mindenkinek lehetőséget kell adni, én senkinek sem kötöm meg
a kezét. Teljes szabadság van itt. Tavalyelőtt egy
gépet voltam megnézni és megkérdezte az

ügyvezető, hogy mekkora az árbevételem? Mondtam neki, hogy 2 milliárd, - mondta, hogy
náluk is. És mennyien vagytok? – mondtam neki
100 – nálunk is mondta. És mennyi a fizikai állomány és a menedzsment aránya? – mondtam,
hogy nálunk három kereskedelmi kapcsolattartó, hárman a műszaki vonalon, három könyvelő, valamint a feleségem, és én. „Azt akarod ezzel
mondani, hogy 10 fő viszi a 2 milliárdos céget?”
– Igen. – „Mi 30 vagyunk”. Akkor azért láttam a
folyóson, hogy két ember egymásnak ment,
mert nem fértek el a folyosón egymás mellett,
és egymás ellen áskálódnak. (nevet)
Bőven elég a 10 fő. Magamat már bele sem
veszem. A feleségem nagyon aktívan vesz részt
a munkában. Bízom benne, hogy ez még nőni fog.
2017-2019-ig több mint 1 milliárdot beruháztam új
gépekbe és épületbe. Mi képesek leszünk napi 400450 ajtó gyártására, amennyiben nő a kereslet.
Rendkívül gyorsan szállítunk. Most jelenleg 2-4
hét. Minden egyes darabot leszállítunk a kereskedőknek. Percre pontosan, ha például a kereskedő úgy tudja, hogy kedden délután 2-kor jön
az áru pl.: Kaposvárra, akkor az ott is lesz.
Munkával teli sikeres életpályájához és
a közelmúltbeli 60. születésnapjához gratulálunk olvasóink nevében is, és további
eredményekben, egészségben gazdag éveket kívánunk!
Szerkesztőség
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Mióta újra kinyithattak a vendéglátó egységek a koronavírus után, Szekszárdon a Hotel Merops Mészáros
nemcsak kinyitotta kapuit a vendégeik
számára, hanem meg is újította éttermének kínálatát.
Az elmúlt években jelentősen megerősödött a vidéki vendéglátás szerepe Magyarországon, így már csak idő
kérdése volt, hogy mikor fog felkerülni
a gasztronómiai térképre a történelmi szekszárdi borvidékről is egy étterem. Úgy néz ki, hogy ennek is eljött az ideje,
hiszen a Merops étterem ezentúl 2 új tehetséges konyhafőnök irányításával szeretné felhívni magára minden minőségi vendéglátás iránti
rajongó figyelmét.

A júliusi megnyitás óta egyelőre egy minőségi, szűk bisztró étlappal várják a vendégeiket,
augusztus közepétől pedig egy gourmet konyha fogja kiszolgálni az ide érkezők igényeit. Az
étlapon fellelhetők lesznek olyan fogások is,

mint például sült burgonya esszencia, őzgerinc, vagy tonkababos
tarte, ezen felül lehetőség nyílik
egy degusztációs menüsor végig
kóstolására is, melyhez a remekül
párosított Mészáros borok fogják tökéletessé tenni az élményt.
Aki teheti, mindenképpen térjen
be egy vacsorára, a felejthetetlen
élmény garantált lesz.
Az étterembe lehetőség van
1-2 főnek is borkóstolón részt
venni és meglátogatni több mint 200 éves pince rendszerünket. Merops étterem nem csak a
hotel vendégei részére, hanem mindenki előtt
nyitva áll aki kiváló Mészáros Pál borokat és
gourment ételeinket szeretné meg kóstolni.

Aki a Sikeres Nők és Házak című hetilap hirdetését felmutatja annak
15 % kedvezményt biztosítunk éttermünkben való fogyasztáskor.
Hotel Merops**** Mészáros
H-7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 19
Tel.: +36 74 684 940
Mobil: +36 30 231 9595
info@hotelmerops.hu
Szobafoglalás
Tel.: +36 74 684 940
recepcio@hotelmerops.hu
Értékesítés: sales@hotelmerops.hu
Marketing: marketing@hotelmerops.hu

Merops Étterem
H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 20
Tel.: +36 74 684 950
meropsetterem@hotelmerops.hu
Nyitva tartás:
Hétfőtől – Csütörtökig 11.00-23.00
Péntektől – Szombatig 11.00-24.00
Vasárnap 11.00-21.00

Mészáros Pál Borház és Pince
H-7100 Szekszárd, Kossuth L.u.26
Vendéglátás
Mobil: +36 30 303 3383
Borkóstolók
Mobil: +36 30 303 3383
Borszaküzlet – borrendelés
Tel.: +36 74 318 749
info@meszivin.hu
www.meszarosborhaz.hu.
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0-451-99-39
ozero.hu

Nyílászáró
Galéria
Minőségi Nyílászárók,
egyedi bútorok gyártása, értékesítése

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

2015.04.08. 15:43:19

2012.08.24. 11:27:38

családi házak, nyaralók, egyéb rönk
szerkezetekhez 18 cm - 30 cm rönkvastagságban.
Igény esetén a megrendelt rönkök mellé rönk csapozót
tudunk bérbe adni, amivel mindenki maga kicsapozhatja
az általa megálmodott rönkszerkezetet.

fagyálló kül és beltéri mészkőlapok
pattintott lábazati és burkolókövek
fényezett és antikolt járólapok

1 éjszaka foglalható
9.900 Ft/fő/éj-től
félpanzióval
és wellness használattal

kerti díszítő, termés és falazókövek
párkányok, lépcsők és kerítésfedlapok

…farmunk az éléskamránk…

KŐ-KER CSÁKVÁR KFT.

Esztergáltrönk Faipari Kft.
4800 Vásárosnamény, Munkácsi út 2102/1. hrsz.
Tel : 06203502194

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