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Épületgépészet

Ugye nincs annál bosszantóbb mint ha a biztonsági rendszerébe befektetett
pénzéről kiderül, hogy nem a várt eredményt hozza?
Önnek nyilván az az érdeke, hogy ne törjenek be Önhöz, éjszaka
nyugodtan aludhasson, vagy ha megtörténik az esemény az minél
kisebb kárral járjon.
Mi egy olyan, rugalmasan az Ön igényei, pénztárcája és a védelmi
követelményeknek megfelelően alakítható megoldást kínálunk Önnek,
amely maradéktalanuk képes biztosítani az Ön elvárásait.
Cégünk ingyenes felmérés keretén belül vállalja a komplex vagyonvédelmi rendszere (riasztó, tűzjelző,
kaputelefon, kamerás rendszer) megtervezését, a továbbiakban a kivitelezés művezetését (épülő objektum
esetén) és a kivitelezést.
Mivel a mai bűnözési szokások megkövetelik azt, hogy a vagyonvédelmi rendszer jelzésit távfelügyeletbe
továbbítsuk és a kivonuló járőrszolgálat hatékonyan intézkedjen ezért saját távfelügyeleti rendszerünkön
keresztül ezt is biztosítjuk Önnek (akár képtovábbítással is) ingyenes bekötéssel és rádiós jelátvitellel, ami
kiküszöböli azokat a hátrányokat amivel pl. a GSM-es jeltovábbítás rendelkezik. 
Elérhetőségeinken várjuk jelentkezését és bővebb információkkal is szívesen állunk rendelkezésére.

Hogyan érheti el a leghatékonyabban, hogy Ön és vagyontárgyai
biztonságban lehessenek?

Címünk: 1107 Budapest, Mázsa u. 9. • E-mail: info@dircon.hu
Iroda: Telefon: 431-0770, 260-0897 • Nyitva tartás: H-Cs: 8.00–16.00 P: 8.00–15.00
Üzlet: Telefon: 433-5022 • Nyitva tartás: H-Cs: 8.30–16.30 P: 8.30–15.30
E-mail: sales@dircon.hu



A piac felismerte, hogy néhány technológiai
előírás betartása mellett nemcsak tartós
megoldást kínál a hajlékony, gumialapú bekö-
tőcső, hanem a szerelési idő is töredékére
csökken.
A múlt század végén a flexibilis bekötőcsövek
egyeduralkodóvá váltak a merev falú fémcsö-
vekkel szemben. Így ma már a spanyoloktól
vásárolt gyártósor révén 9/13 mm-es vízbekötő
csövek itthon készülnek. A megváltozott előírá-
sok alapján, a gumialapú gáz-bekötő csövekre
már csak szervízeléskor van szükség, új
bekötéseknél kizárólag szigorú megkötések
mellett szabad használni.
Emiatt a német Gebo gyártmányú rozsda-
mentes acél bordáscső összeszerelését is
megkezdte a vállalkozás. A gáz szárító hatása
miatt kétévente cserélni kell a gumialapanyagú
gázcsöveket. A Gebo csövek esetében nincs ez
a probléma, mert nem lép kölcsönhatásba a
gázzal, a gumival ellentétben nem tud kiszárad-
ni és mechanikailag törékennyé válni. Idén
szeptembertől továbbra is ugyanazokból a
spanyol alapanyagokból készülő csövet a cég
saját nevére veszi, KER-INOX, illetve KER-INOX
GIGANT néven kerül forgalomba, valamint mind-
két méretet itthon fogja összeszerelni.
Miért érdemes jó minőségű flexibilis csövet
vásárolni? Egy épület nagyon nagy érték,
elmondható, hogy egy család legnagyobb
vagyona általában az az ingatlan, amelyben
lakik. Egy gyengébb minőségű cső akár egy
nyomásingadozástól, akár a korróziótól szét-
durranhat, mindenféle előzetes jel nélkül, akár
egy-két év elteltével is. A víz-kár helyreállítá-
sakor, a biztosítóval és esetleg a szomszé-
dokkal történő egyezkedés során szoktak so-
kan elgondolkozni azon, hogy ebből a párszáz
forint értékű alkatrészből érdemes lett volna jó
minőségűt venni, akár kétszeres áron is. Talán
egy kivitelezőnek, egy szerelőnek sem mind-
egy, hogy az általa elvégzett munka alapján

Változások a bekötőcsövek piacán 
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legközelebb fogják-e újra őt hívni, esetleg más-
nak is ajánlani.
Milyen a jó flexibilis cső? Mivel ma már a hazai
piacon is nagyon sok gyártó van, igen eltérő
minőségű csöveket találunk az üzletek,
áruházak polcain. Alapfeltétel, hogy a flexibilis
csövön lévő fémszövet kellőképpen körbeve-
gye az önmagában nem annyira erős gumi-
csövet. Ha ez a háló ruhaanyagra hasonlít
fedésében, az jó, de ha inkább egy kerítésre,
akkor ott gond van a minőséggel. (Érdemes
egymás mellé tenni különböző gyártók ter-
mékeit!) Második kritérium a fémszövet anyaga.
A legjobb a rozsdamentes acél. Hogy mennyire
rozsdamentes egy anyag, azt igazából az évek
múlásával fogjuk megtudni. Nagyobb mére-
teknél a szövet anyaga lehet horganyzott acél
is, ezt leginkább az ár miatt szokták előnyben
részesíteni az anyagában rozsdamentes acél
bevonatú csővel szemben.  Tapasztalatok
alapján a legnagyobb odafigyelést a végződés
kidolgozottsága igényli. A jó minőségű flexibilis
csövek végződését olyan egyenletesen préseli
össze a gép, hogy a préspofák nyoma már
csak látszik, de nem tapintható. A hollandi
anyaga megfelelő vastagságú, a villáskulcs
felfekvési felülete jól kiképzett, kellően nagy.

Amennyiben technikai információra van szük-
sége bekötőcsövekkel kapcsolatban, örömmel
állunk rendelkezésükre:

KERFLEX Kft.
IRODA:

1106 Budapest, Porcelán u. 3–9.
Telefon/Fax: 216-5437, 218-4160

E-mail: kerflex@euroweb.hu
RAKTÁR ÉS BEMUTATÓTEREM:
1106 Budapest, Porcelán u. 3–9.

Telefon: 260-7269, 433-2482, 261-9283
Fax: 261-4594

Épületgépészet HÁZ és KERT 59



60 HÁZ és KERT Épületgépészet

Telephely:
Proschorn Hungária KFT
Nagykanizsa, Magyar u. 187.
H-8800
Phone: +36 (93) 326-575
Telefax: +36 (93) 314-020

Proschorn Hungária Kft
1142 Budapest
Rákospatak u. 70–72.
Phone: +36 (1) 220-1434
Telefax: +36 (1) 468-3100
E-Mail: info@proschorn-raab.hu
www.proschorn-raab.hu

Nemesacél égéstermék elvezető rendszerek
és füstgáztechnikai berendezések

Az égéstermék elvezető rendszerek felújításánál minden
részletet pontosan kell kidolgozni. A Proschorn egyfalú (EW)
rendszerek a lehetőségek széles tárházát kínálják
a mindennapi életben előforduló feladatokhoz. Megnyugtató
ha tudja, hogy velünk mindenre talál megoldást!

A duplafalú (DW) égéstermék elvezető rendszerek a
tüzelőberendezés elhelyezkedésétől függetlenül megoldást
kínálnak az égéstermék elvezetésére. A berendezés állhat
akár a helyiség közepén is, a Proschorn rendszere
megtalálja a megfelelő utat, hogy biztonságosan vezethesse
az égésterméket a tető fölé.
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Magyarországon a 30-as évektől kezdték
építeni az úgynevezett thermophor gyűjtő-
kéményeket. Ezek köpenyelemből és bélése-
lemből épített kéményrendszerek. Minden
egymás felett elhelyezkedő lakószintről
(emeletről) volt mód tüzelőberendezés
bekötésére (ezért a gyűjtőkémény elnevezés).
Korábban e kéményekre kizárólag szilárd
tüzelésű kályhák (cserépkályha, fürdőhenger,
vaskályha) bekötése volt engedélyezve. E
gyűjtőkéményekre különböző állásfoglalások,
rendeleti kiegészítések alapján a 60-as évektől
lehetővé tették gáztüzelő berendezések
bekötését is. Bevezetésre került az úgynevezett
egyesített falú elemekből épített egycsatornás
gyűjtőkémény rendszer is. A fejlesztők sajná-
latos módon, figyelmen kívül hagyták a
gáztüzelésnél keletkező égéstermék módo-
sulását, a szilárd tüzeléshez képest (pl.: égés-
termék hőmérséklet). A kifejlesztett új gyűj-
tőkémények széles körben (pl.: lakótelepeken)

épültek. A nyitott
égésterű gázkészü-
lékek (pl.: átfolyó
rendszerű vízmele-
gítők, fűtőkészülékek)
égéstermék-elveze-
tésre épült gyűjtőké-
ményekben a szerény
mértékű felhajtóerő
(huzat) a nyílászárók
tökéletlen volta, a fellépő úgynevezett lépcső-
házi kürtő-hatás, építési technológia be nem
tartása miatt a rendszer labilis voltára hamar
fény derült. Nem várt helyeken füstgáz vissza-
áramlás lépett fel! Mérgezések, halálesetek for-
dultak és fordulnak elő ma is. 
A kéményseprőipar felismerve az életveszélyt
jelentő problémát, hallatta hangját minden
lehetséges fórumon. Hazánkban 1985-től az
egycsatornás gyűjtőkémény típust tilos ter-
vezni, 1986-tól tilos építeni és kivitelezni.
Jelenleg Budapesten körülbelül 15 ezer darab
egycsatornás gyűjtőkémény üzemel. Megszün-
tetésük, kiváltásuk a jövő feladata! Amit tudni
érdemes e gyűjtőkémények biztonságossá
tételéről, javításáról:

– szerkezeti probléma (tömörtelenség,
elemhiány, stb.) esetén alkalmazott bármilyen
technológia a kémény működését ugyan
javítja, azonban a veszélyelhárítást nem oldja
meg

– ahhoz, hogy a veszély véglegesen elháruljon,
a kéményt kell megváltoztatni

ez megoldható
– a kémény lebontásával és új égéstermék-

elvezető berendezés építésével a volt
kémény helyén

– a meglévő kéményen mesterséges elszívást
biztosító speciális „kéményfej ventilátor” fel-
szerelésével, amely az egyes lakásokban
üzemelő tüzelőberendezésekkel reteszkap-

A kéményekről
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csolatban van. Az elmúlt években a BM
pályázatot írt ki egycsatornás gyűjtőké-
mények kiváltására. A kerületi önkormányza-
tok is több helyen kapcsolódtak e pályáza-
tokhoz. Így egyes társasházaknak lehető-
ségük volt támogatást nyerni kéményeik biz-
tonságossá tételéhez, új égéstermék elve-
zető berendezések megvalósításához. A
potenciális veszélyforrás megszüntetése
érdekében érdemes – a társasházi közös
képviselő aktív közreműködésével – a pályá-

zatok figyelésére
több időt fordí-
tani, a területileg
illetékes önkor-
mányzatnál segít-
séget kérni, a
l a kó kö z ö s s é g
részéről előtaka-
rékoskodni is
amennyiben a
b i z t o n s á g o s
égéstermék el-
vezetést célul tűz-
zük ki.

A világban talán alig akad pár dolog, ami kar-
bantartást ne igényelne. Van azonban rengeteg
olyan is, ami ezen felül rendszeres karban-
tartást igényel. Fokozottan így van ez az
égéstermék-elvezető berendezések, azaz a
kémények esetében, hiszen ezek működési
zavarain emberek tűz- és vagyonbiztonsága,
szélsőséges esetben, pedig az élete is múlhat.
Jóllehet a kémények élettartamának és
felújítási gyakoriságának meg kellene egyeznie
az épületével - ami 30–50 év, de akár több
száz év is lehet -, naivitás volna részünkről azt
hinni, hogy a leginkább igénybevett épületsz-
erkezet, azaz a kémény esetében is elég volna
ez az időszak. A karbantartás fogalma
esetünkben összetett és egymással össze-
hangolt cselekedeteket takar. Így van, ami az
üzemeltető kötelessége, van, ami a kémény-
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seprőké és van, ami az
építkezésben jártas, arra
szakosodott kivitelezőké. A
kémény a tüzelőberen-
dezéssel egy egységet
képez. Az üzemeltető felada-
ta a legegyszerűbb, és
főképp a tüzelőberen-
dezésre korlátozódik.
Gondoljunk például egy
széntüzelésű cserépkályhá-
val való fűtés esetében
végzett teendőkre, vagy az
egyéb tüzelőberendezések
megbízható műszaki állapot-

ban való tartására. A kéményre csak melléke-
sen figyelünk. A kéményseprők, rendeletben
előírt évenkénti gyakoriságnak eleget téve,
végzik a kémények ellenőrzését, szükség szer-
inti tisztítását. Rálátásuk van a kéményigényes
készülékek állapotára, azok szakszerű vagy
szakszerűtlen üzemeltetésére, de legfőképp a
kémények műszaki állapotára. Tapasztalataikat
a fogyasztók tudomására hozzák. A kémények
vonatkozásában erre jogszabály is kötelezi

őket. A kémények műszaki állapotáról jelenleg
négyévente írásban nyilatkoznak a tulajdonos-
nak, üzemeltetőnek. Természetesen a köztes
években is figyelmeztetik az érintetteket, ha
valami rendellenességet tapasztalnak.
Ellenőrzik, hogy a feltárt hibákat és hiányossá-
gokat megszüntették-e? Amennyiben nem,
akkor a veszély mértékétől függően, a szabály-
talanságról kötelesek az elsőfokú építési
hatóságot értesíteni azért, hogy köteleztesse a
helyreállítást. Ők vizsgálják felül a kéményekkel
kapcsolatos helyreállítási munkák megtörtén-
tét, azt, hogy a kivitelezést az élet- és vagyon-
biztonság figyelembevételével is, szakszerűen
végezték-e?
A kéményseprők a kémények fogadott próká-
torai, fekete őrangyalok, akik külön kérés nélkül
is rendszeresen figyelik a kémények állapotát.
Ha indokolt tisztítják azokat. Felhívják az aktuális
karbantartási feladatok szükségességére.
Jóllehet a karbantartás kiadással jár, de költ-
ségesebbé is válhat, ha azt halogatják. Mindez
az Önök, a fogyasztók biztonsága érdekében
történik, akkor is, ha azt pillanatnyilag a pénztár-
cájuk elleni támadásnak érzik is.
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Az egyes lakók és a társasházak egyaránt
sokat tehetnének azért, hogy a lakótelepeken
ne alakulhassanak ki az idén és tavaly látot-
takhoz hasonló, egyszerre több emeletet
veszélyeztető tűzesetek. Alább kiderül,
melyek a panelházak leggyengébb pontjai, és
hogyan védekezhetünk.
Noha sokak számára úgy tűnhet, az utóbb
időben több a panelházakban keletkezett tűz,
pedig pusztán arról van szó, hogy akadt
néhány tragikus kimenetelű, nagy nyilvánossá-
got kapott eset. Példaként említhető, amikor
télen, Debrecenben tizennégyen megsérül-
tek, miközben egy panelház több lakása telje-
sen kiégett, valamint a nyári, XV. kerületi tüzet,
amelyben egy ember meghalt, másik tizen-
hetet pedig kórházba kellett szállítani, mialatt
120 tűzoltó vett részt az oltásban. Nem
feltétlenül van tehát több paneltűz, mint koráb-
ban, de ha a lakók nem tesznek többet a
megelőzésért, később is rendszeresen lehet
számítani efféle esetekre. Az ipari tech-
nológiával épült házak tűzvédelmi szempont-
ból rossz adottságait több-kevesebb ráfordí-
tással csaknem teljesen ki lehetne küszöböl-
ni. A tűzoltók egyébként – azonkívül, hogy pél-
dául Budapesten a 30 méternél magasabb
épületeket kétévente ellenőrzik – kérésre bár-
hol felmérik a terepet, majd írásban hívják fel
az ingatlan tulajdonosának és kezelőjének
figyelmét az afféle szabálytalanságokra, mint
egy menekülőablak ráccsal történt elzárása.
Végső esetben bírságot is kiszabhatnak! A
panelépületek legnagyobb hibája a tűzgátló
elválasztó szerkezetek hiánya, ami különösen
egy több lépcsőházas, úgynevezett szalagház
esetében jelent veszélyt. Nemcsak a lángok
terjednek könnyen, hanem a füst is, mivel a
lépcsőházak a legfelső szinten általában
össze vannak kötve. A lakótelepi lakások ere-

deti ajtói
nem tűzálló
a n y a g b ó l
k é s z ü l te k ,
és bár eze-
ket sok he-
lyütt kicse-
rélték már,
jobbára az
újak sem megfelelőek. Emellett a házak elekt-
romos hálózatát évtizedekkel ezelőtt a
mostaninál – számítógép, mosogatógép,
klímaberendezés – sokkal kisebb terhelésre
tervezték, így gyakran okoznak zárlatot. A leg-
nagyobb gondot azonban azok a függőleges
építészeti aknák okozzák, amelyek a vizes
helyiségekben és a konyháknál futnak – utób-
bi helyiség köztudottan jellemző tűzfészeknek

Lakótelepek 
tûzvédelme
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számít, a tűzhelyen
felejtett ételek miatt. Az
említett aknákat annak
idején többnyire egy-
szerű pozdorjaleme-
zekkel zárták le, eze-
ken keresztül a tűz pil-
lanatok alatt belép a
rendszerbe, és az
évek alatt odabent le-
rakódott zsír és olaj
segítségével nagyon
gyorsan (szó szerint
futótűzként) továbbter-
jed egyik emeletről a
másikra. A falakon
kívüli, de szintén nem
mellékesen, a kijelölt
p a r k o l ó h e l y e k e n
összezsúfolt autók minduntalan eltorlaszolják
a tűzcsapokhoz és a házakhoz vezető utakat.
Az a pár perc ugyanis, amíg az akadályt
elhárítják, pont arra elég, hogy egy lakás tel-
jes terjedelmében égni kezdjen. Ha a meg-
előzés kerül szóba, a szakemberek mindig

elmondják: jó, ha van a lakásban rendszere-
sen bevizsgált oltókészülék, és a már 2000
forinttól kapható, elemes füstérzékelő detek-
torok jó szolgálatot tehetnek többek között az
éjszakai tüzeknél. Emellett a fent felsorolt
problémák egy részét a lakók saját erejükből
is elháríthatják. A konyhai szellőzőket tanác-
sos hőre záródó csappantyúkkal felszerelni,
amelyek szükség esetén tűzálló anyagú ajtó-
val zárják le az aknákat. A lakóközösségeknek
pedig, ha felújításról döntenek, érdemes nem-
csak a nyílászáró cseréjére és a külső hőszi-
getelésre figyelniük, hanem a belső gépé-
szetre is, így az elektromos rendszer
felújítására, a belső szellőző kitisztítására és a
lépcsőház hő- és füstelvezetésére. A jelenleg
Panel Plusz néven futó panelfelújítási pro-
gram – melyben az állam kiegészíti az önkor-
mányzatok és a lakók egyharmad-egyharmad
arányú költségvállalását – a szellőzőtisztítást
nem tá-ogatja, az épületgépészet korsze-
rűsítésére, felújítására viszont lehet pályázni.
3-5 évente kell megtisztítani a szellőző
csöveket ahhoz, hogy az otthonok biztonsá-
gosabbak legyenek. A Panel Plusz program
keretében nem lehet pályázni, de az eljárás
lakásonként mindössze 5-7 ezer forintba
kerül.
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A feng shui meghatározott analógia- és
jelképrendszerben gondolkodik: a lakást, mint
a lakók életének tükrét a bejárattól kezdve
értelmezi, fejti meg. A lakás az emberi testet
mintázza, így a bejárat: a ház szája, amelyen át
az energia beáramlik és feltölti a teret.
Szembetűnőnek, élénknek, vonzónak kell
lennie, és azokat a színeket hordoznia, ame-
lyek arra az életterületre jellemzőek, ahol a
bejárati ajtó található. 
A bejáratra vonatkozó legfontosabb szabályok: 
• A bejárat jelzi azt, hogy milyen a kapcso-

latunk a külvilággal, a társadalommal. Minél
barátságosabb, kellemesebb otthonunk
bejárata, annál inkább valószínű, hogy az
életerő, a segítő kapcsolatok, az anyagi,
valamint a szellemi-lelki javak gyarapodnak
majd életünkben. 

• Világosan legyen körülhatárolva: színekkel,
növényekkel, díszítőelemekkel és legyen jól
megvilágítva, mert a bejárati ajtó az esélyek
területe: ha energiaszegény, nehezen találjuk
meg lehetőségeinket.

• Ha van valami, ami akadályozza a bejárat
megtalálását, valószínű, hogy életünkbe is
nehezen kerülnek be azok az emberek,
akikkel együtt tudunk működni. 

• Ha nehéz eldöntenünk, hogy merre
induljunk, mit tegyünk, vagy hiányzik a
határozott életcél, valószínűleg kevés fényt,
színt kap a bejárat. Nézzük meg: tényleg tet-
szik jelenlegi állapotában, vagy ráférne némi
módosítás, újítás? Esetleg van valami, ami
zavar, a modern kivitelezés ellenére is?

• Nézzük meg, hogy teljesen hátra tudjuk-e
nyitni az ajtónkat, nincs-e mögötte akadá-
lyozó bútordarab, lim-lom, tornyosuló
cipőhalmaz. Ha így lenne, életünk ritmusa is
meg-megakad.

• Működik a csengőnk? Halljuk, ha valaki
kopogtat? Ha válaszunk bizonytalan,
valószínűleg nehezen halljuk meg azt is, ha
életünkben kopogtat a "nagy lehetőség"!

• A bejárat az első impulzus abból, hogy kik is
vagyunk: stílusa meghatározó. Nagyon
fontos az első benyomás, tehát az ajtó
küllemét, az esetleges díszítőelemeket, a ki-
lincset, kopogtatót, a csengő hangját, a
névtáblát éppoly gondosan válasszuk meg,
mint berendezési tárgyainkat.

• A színek, formák megválasztásához nagyon
jó támpontot ad, hogy melyik életterületen
fekszik az ajtó, illetve, hogy mi a családfő,
vagy - ennek híján - a lakó személyes eleme.

Feng shui: bejárat - az energia kapuja 
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Meg kell vizsgálni: segíti, avagy gátolja
egymást ez a két elem? 

• Nemcsak az ajtót színezhetjük, hanem alkal-
mazhatunk színes ablakbetétet, üvegtáblát is.

• Ha kilincsünk rosszul működik, dolgainkat is
nehezebben tudjuk kézben tartani. Fontos
tehát, hogy mindig, minden elromlott darabot
javítsunk meg - sok közvetett bosszúságtól
mentesülünk ezáltal.

Itt és most - Példa 
Menj végig lazán egy forgalmas úton - ha
Pesten vagy, pl. a Kossuth L. utcán és figyeld
meg: a napsütötte oldalon tolonganak az
emberek, virágzik a legtöbb bolt, a másik

oldalon pangás... Az
egyik oldal energiában
bővelkedő, a másik
szűkölködő. 
Csöngess föl és gyere,

igyunk egy teát. Ugye
nem mindegy, hogy orr-
facsaró bűzben érsz az
ajtó elé, vagy egy
kedves udvaron kell
átjönnöd, a lépcső tiszta, a korlát megfogható? 
No és az a bizonyos, saját bejárati ajtó: a száj,
melyen át a lakás táplálkozik... Helyzet: A

bejárati ajtó
színét nem
szeretjük. 1. Én
F a - e l e m ű
vagyok, de az
ajtó egy Föld-
területen áll, az
Ö n m ű v e l é s ,
tudás területén.
2. Az öt elem
rendszerében a
Fa kiszárítja a Földet, vagyis nincs valami jóban
vele, elfárad. 3. Valahogy így vagyunk ezzel a
rusnya ajtóval: barna, nehezen mozdul, nincs jó
illat körülötte, mert a szomszéd cigarettafüstje
és ebédfőzése egyenesen áramlik át az ő tárva-
nyitva álló nyílászáróin... 
Értelmezés: 1. Bejárati ajtó = Lehetőségek.
Nem könnyen találnak rám, és ha igen, nem
nagyon tetszenek. 2. Sok energiát kell abba
ölni, hogy ezeket a lehetőségeket hasznosítani
tudjam, ezért hamar elfáradunk. 3. Bosszúság.
Olyan impulzusok, amelyeket tolerálni kell, ha
tovább akarunk lépni.
Javaslat: A Fa - Föld ellenkezését egy közvetítő
elem csillapítja, amely „vivőanyagként”
működik, ez nem más, mint a Tűz-elem. Így a
Fa táplálja a tüzet, a Tűz a Földet, tehát egy
építő sort hoztunk létre. Cél: megjeleníteni a
tűz-elemet. Anélkül, hogy felgyújtanánk a randa
bejárati ajtót... 
Lehetőségek: Az ajtó átfestése valamilyen
kellemes, vöröses színre. Ha ez soknak tűnik,
már az is elég, ha a keretet festjük át, vagy egy
öntapadós vörös csíkot ragasztunk rá. Vörös
kaspó, benne valamilyen vörös színű virág
(muskátli), az ajtó melletti egyik, vagy mindkét
oldalon. Vörös keretbe foglalt névtábla.
Vöröses árnyalatú lábtörlő.
Megvalósítás: Mivel nagyon sokáig tart, amíg
nekiszusszanunk kivitelezni egy-egy radikáli-
sabb ötletet, a ragasztócsíkozást választhatjuk.
Érv: Nincs kedvünk a piros ajtóhoz. A keretet
megfesteni lusták vagyunk. A kaspót ellopnák 1
órán belül. A névtáblát most nem cseréljük le. A
lábtörlő is marad. De a ragasztócsík, az tetszik.
- Na, jó volt a tea? („Kínai karamell”...)



74 HÁZ és KERT Belsőépítészet

A divat a lakberendezésben is meg-megújuló,
előképekhez visszanyúló, azaz: körforgásban
fejlődő. A hajlított, fonott nádbútorok a húszas
években, az első nagy „keletre fordulás” idején
hódítottak először. A háború után aztán elpusz-
tultak a vidéki kúriák, beomlottak a télikertek,
üresen maradtak a tágas verandák - nem
csoda, hogy nagyanyáink szoknyás fűz
karosszékei is elkorhadtak.
A kilencvenes évek elején lettek újra népsze-
rűek a nádbútorok. Sokáig csak a nagyobb
hazai bútoráruházakban tűntek fel, ott is csak a
Lajtán túl megcsodált távol-keleti ritkaságok,
mára viszont - népszerűségüktől nyilván nem
függetlenül - szinte minden utcasarkon találunk
nádbútor szaküzletet. 
Mi a rattan? 
A köztudatban a rattan a nád szinonimája.
Valójában azonban semmi köze hozzá, hiszen a
trópusi, tüskés, liánszerű pálmák gyűjtőneve. A

rattan-fajok többsége Délkelet-Ázsiában honos,
ám találunk nyugat-afrikaiakat is. A dzsungel
flórájának alkotója, de ültetvényeken is talál-
kozhatunk vele. Hosszúsága akár a 20 métert
is elérheti. Karcsú, kör keresztmetszetű tör-
zsének átmérője néhány millimétertől 20 cm-ig
is terjedhet, egyébként teljes hosszában
azonos vastagságú, tömör. 
A rattan kitermelése nagy ügyességet igényel.
A lombjától megfosztott rudakat először fel-
darabolják, majd dízel- és kókuszolajban kifőzik
(ettől kapja a rattan szép, egyenletes, világos
színét). Ezután szárításra és osztályozásra,
vízzel, homokkal és fűrészporral való tisztításra,
koptatásra, legvégül szilárdság szerint osztályo-
zásra kerül sor. A fonáshoz használt alap-
anyagot vízben puhítják, majd kézzel formáz-
zák. A székek, asztalok, szekrények vázaként
szolgáló vastag rudakat forró vízgőzzel, láng
fölött puhítják. A kész bútort vagy eredeti
színében hagyják, vagy fluorsavval fehérítik, és
a kívánt színűre pácolják. Léteznek natúr és
pácolással színezett változatok is. Az utóbbiak
tartósabbak. A rudakat a bútorok teherviselő
szerkezetéhez, a külső szemcsés réteget, a
vesszőket, a belső magot és az egészen
vékony törzseket a bútorfonatokhoz,
kosarakhoz használják. Érdekesség, hogy
tartószerkezet csak tíz évnél idősebb növény-
ből készülhet. 
Mi készül rattanból?
Ma már a lakás szinte valamennyi helyiségét
berendezhetjük rattan bútorral. Előszoba foga-

Mindörökké nádbútor,
vagy holnap is divat a rattan
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sok és falak, tükörkeretek, kisebb komódok,
étkezők és ülőgarnitúrák, de akár konyhabú-
torok is készülhetnek ebből az anyagból. A kis-
bútorok, kiegészítők, virágtartók mellett komp-
lett szekrény-polc kombinációkat is összeál-
líthatunk belőle. 
Biztosak lehetünk abban – legyen szó akár a
panelkonyhákban gyakori kétszemélyes ét-
kezőről, akár az úszómedencés villák mediter-
rán pihenőpamlagjáról – hogy elegáns darab-
bal gazdagodik lakásunk.
Miért szeretjük? Különlegességéért, újsze-
rűségéért és barátságos, meleg hangulatáért.
Megjelenésében fiatalos, vidám, könnyed,
télen is nyarat csempész otthonunkba.

Variálhatósága, formai sokszínűsége lakberen-
dezési gondjainkat is orvosolja. Egyeztessük
össze a lakberendezés szempontjait és a rat-
tanbútorok lehetőségeit, ízlésvilágunkat. Bár
napjaink modern lakberendezési szempontjai
kimondhatatlanul sokat eltűrnek, elbírnak a
színek széles skálájának használatától kezdve
az alig vagy éppenséggel agyonbútorozott
modellekig, ám a rattanbútor használatában
ettől függetlenül érdemes mértéket tartanunk.
Jellegzetes formavilága ugyanis nem tűri a zsú-
foltságot és a stíluskeveredést. Ügyelnünk kell
arra is, hogy a polgári otthonokhoz túl könnyed,
a modern berendezéshez viszont kissé túl-

díszített. Jól szerepel viszont a „vidékies” és a
mediterrán hangulatú helyiségekben. S bár a
forró trópusok terméke, sima, letisztult, natúr
változatai akár egy skandináv otthonban is
helyet kaphatnak. 
Mit mérlegeljünk a vásárlásnál?
A széles választék egyben a minőség „sok-
színűségét” is jelzi. A vásárlás előtt érdemes hát
alaposan feltérképezni a piacot. Fontos szem-
pont a bútor stabilitása, a bőr vagy rattan
kötések eldolgozottsága. Ügyelnünk kell arra
is, hogy ne legyenek a bútoron kiálló élek,
végek, és ne látsszanak az összeerősítést szol-
gáló szögek és csavarok. 
Jó tudni, hogy a komódok szövött tetejének
vagy a könyvespolcoknak is lényegesen kisebb
a teherbírása, mint fából készült társaiké.
Méretre vágott, csiszolt szélű üveglapokkal per-
sze erősíthetjük bútorainkat. Mára a rattan a
magyar lakberendezésben is megtalálta a
helyét. Ne feledjük azonban, hogy a nagy ha-
gyományokkal bíró hazai fűz fonott áru is hozzá
hasonló erényekkel bír: fűzből is szinte bármit
el lehet készíteni, ráadásul az import rattannál
lényegesen olcsóbban.




