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A mediterrán fürdőszobák titkai
A mediterrán stílusú fürdőszoba manapság az
egyik legdivatosabb stílus, hiszen egyszerre
otthonos és elegáns. Az új építésű házak közül
is ma már a
legtöbben a mediterrán stílusra
szavaznak
és
cseppet
sem
meglepő, ha a
fürdőszobákban
is ezt a hangulatot szeretnék viszontlátni.
Ha
belegondolunk
az utóbbi években
rengeteg
lakópark épült,

elsősorban a fővárosban és környékén, és
kimondva vagy épp kimondatlanul mediterrán
jelleget öltenek stílusjegyeiket tekintve. A
mediterrán fürdőszoba alapjellemzője
a
rusztikus, matt
hatású csempék. Így a legfontosabb dolog,
amit szem előtt
kell tartanunk, az
a jó csempeválasztás. Nincs
még egy ilyen
stílus, mint a
mediterrán, ahol
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jén, és pl. beépített mosdók, kádak esetén
érdemes, sőt szinte kötelező használni.
Létezik V-cap verzió, ez a sarkok lezárására
alkalmas, kis gömbölyű sarokelem. Az inserto
magyarul annyit jelenthet falikép. Különböző
mintás csempék, melyeket a normál csempék
közé csempé(s)zve további izgalmat vihetünk a
csempekompozícióba. Általában a csempével
megegyező méretű (vagy annak többszöröse).
A tozzetto egy pici, általában négyzet alakú
mintás csempedarab, amit a normál csempék
sarkaihoz tudsz beilleszteni. A fenti kerámiákból nem kell mindent használnunk, egész

ez ennyire fontos. Rusztikus, matt hatású
kerámiacsempék, terrakotta, természetes
kövek, mozaik a legelterjedtebb megoldások.
Különösen kedveltek a rusztikus szélű csempék és padlólapok. A mediterrán fürdőszobák
jellemzője a "mosott" színvilág. Legyen az
provanszi ihletésű sárgás-zöldes-kék, egy kis
franciás levendula szín, spanyolos sárgásvöröses, vagy egy kis görög mosott fehér színű
falak kék díszítéssel, fontos, hogy fakó, mosott
hatású színeket válasszunk. A természetes
kövek bézses színvilága, vagy a márványra
emlékeztető rózsaszínes árnyalat is igencsak
jól mutat. A fényes, tiszta, élénk árnyalatokat
most nyugodtan elfelejthetjük. Ismerkedjünk
meg olyan olasz kifejezésekkel, melyek hűen
jellemzik a mediterrán stílusú fürdőszobákat,
mint elsőként mondjuk a listello. A listello,
olyan díszcsík, mely általában minimum 2 féle
méretben létezik 1-1 termékcsaládon belül is
(vékonyabb és vastagabb díszcsík). A torello:
az olaszok "élvédője", ami kb. annyival jobban
néz ki a nálunk szokásos élvédőnél, mint egy
Porsche a Suzukinál. Egyszínű, a csempe
tónusához igazodó, lekerekített, domború kis
lezáró vég, amit általában a falicsempék tete-

egyszerűen a mediterrán fürdőszoba
jellemzőivé tartoznak, de használhatjuk őket
együttesen vagy csak részben is. Ne feledjük
viszont a hibákat is! Egy élvédős mediterrán
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fürdőszoba olyan, mint egy elegáns lakkcipő
fehér sportzoknival! Hogyan tudunk spórolni?
Amikor csempét nézünk, és az árakat is
figyeljük, ne a csempe négyzetméter árával
kezdjük, hanem a fent már leírt kiegészítőkével. Ezek a kiegészítők összességében többe
kerülhetnek, mint amennyit az alapcsempére
összességében költhetünk! A mediterrán
fürdőszoba tükre amilyen egyszerű, annyira
látványos. A csempéhez tartozó listello-ból
és/vagy torello-ból körülvesszük a tükör
helyét, majd egy üvegessel sima tükröt
vágatunk bele. Minél nagyobb méretű, annál
látványosabb. A beépített szaniter egy mediterrán fürdőszobába gyakorlatilag kötelező. A
mosdót például besüllyeszthetjük egy kis
épített pultba. Mindezt akár szépséges listellokkal és torellokkal díszíthetünk, vagy "modern lavórként" rá is ültethetjük. Általános
vélekedés miből építsük meg. A beton idővel
megrepedhet, a wedi lemez meg igen drága, a
valódi, díszes mediterrán fürdőszoba esetében
érdemesebb a listello-ra és torello-ra költeni,
ami majd látszik is. Ezért a gyorsaság és az
olcsóbb kivitelezés érdekében célszerű
könnyűbeton falazóelemeket használni.
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Érdemes a mosdó alatti helyet is kihasználni és
beépíteni. Ez maradhat szabadon is, de akár el
is takarhatjuk, függönnyel vagy ajtóval. Ha
mediterrán fürdőszobába hidromasszázs kádat
szeretnénk, mediterrán módra beépítve, akkor
célszerű előlapos megoldást választani.
Ezekhez a kádakhoz időnként hozzá kell férni,
tisztítani, stb. Ezt általában mágneses csempével szokták megoldani, ami kevés lehet, és
nem is túl esztétikus. Ha igazán professzionális
hatást akarunk elérni, és nem szeretnénk, ha a
dezodoros flakonok elrontanák az egyébként
tökéletes összképet, építsünk falfülkét. Itt
könnyedén megoldható a tárolás, akár
kosarakba rendezzük a fürdőszobai dolgokat,
akár egy szép függönnyel, akár ajtóval
takarhatjuk. Az épített polcok, padkák szintén
igen praktikusak és szépek, ha van rá hely, ne
hagyjuk ki. Könnyűbeton falazóelemekből
épített áloszlopokkal könnyedén tagolhatjuk a
teret, ilyenkor az oszlopokat, fülkéket érdemes
más színű csempével hangsúlyozni. Ezekkel
az apró trükkökkel igazán egyedi hangulatot
hozhatunk létre. Egy szép törölközőtartó,
elegáns ülőke, gyertyatartó kovácsoltvasból
igazán feldobja az egyébként is remek hangulatú mediterrán fürdőt. Ha megnézzük az olasz
csempe katalógust, fürdőszoba kínálatot,
akkor mindig találunk benne kovácsoltvas
kiegészítőket!
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Mit kell tudnunk a színekről avagy a
kék szín élettani hatásai
A kék az ég és a víz színe. A kék a hűség színe
is - mivel a hűség csak a távolból bizonyosodik
be, az igazi hűség olyan, mint a távoli tiszta kék
ég, vagy a vizek zavartalan mély kéksége. A
kék nefelejcs és más kék virágok - a romantika
költészetének fontos szimbólumai: a
vágyakozás, és hűség szimbólumai. Az ókori
Egyiptomban vizek mély kékjét az élet, az ég
végtelen kékségét az istenek színének tartották. Ámont, a levegő és a jótékony szél istenét,
a birodalom legfőbb védelmezőjét kék bőrszínnel ábrázolták. Az arany és a kék az istenek
színe volt Egyiptomban. Az egyiptomi fáraók akiket Ré a napisten gyermekeiként tisztelt
népük - is ezeket a színeket használták hatalmi
jelvényeiken. Az egyiptomiak találták meg a
kék üveg készítésének titkát is. Ezt a kobaltkék
üveget és a lazúrkövet az egyiptomi szobroknál
és a fáraók sírkamráiban gyakran használták.
Ultramarin kékkel ábrázolták Egyiptom életadó

folyóját a Nílust, és kék a Királyok-völgyében a
sírkamrák falfestményeinek háttérszíne, és a
templomok égboltot - az univerzumot - ábrázoló mennyezetének színe is kék. A mesterséges színezékek feltalálásáig a ruha színe
nem ízlés, hanem pénztárca dolga volt. Az
olyan színekhez képest, mint pl. a bíbor, a kék
az egyszerűbben festhető színek közé tartozott. A legfontosabb természetes kék színanyagok az indigó, a festőcsülleng és a kékfa
voltak. Az indigót az Indiában őshonos indigócserje (Indigofera tinctoria) levelei szolgáltatták. A festőfű, vagy repceindigó néven is
ismert festőcsülleng igénytelen, gyomként
szaporodó európai növény (Isatis tinctoria).
Szintén indigót tartalmaz, de sokkal kisebb
mennyiségben, mint a valódi indigó, ezért
gyengébb színerejű. Az indigó több korban is a
legfontosabb festékféle volt a világon: az ókori
egyiptomiak indigóval festett gyolcsokba teker-
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ték múmiáikat, Közép-Ázsiában évszázadokon
át nem volt szőnyeg, amit indigó nélkül festettek volna meg. Indigóültetvények valószínűleg
már több mint 5000 éve is voltak az Indus völgyében. Amikor 1498-ban Vasco da Gama
megtalálta az Indiába vezető tengeri utat,
indigó növényeket is hozott magával
Európába. Ahhoz azonban, hogy az indigó
elterjedhessen először le kellett számolni az
európai kékfestő monopóliummal. A festőcsülleng termesztése és a
vele való festés jól
jövedelmező iparág
volt. Franciaország és
Türingia sok városa például Touluse és
Erfurt is - a csülleng
profitjából vált naggyá.
A csülleng termesztőknek sokáig sikerült érdekeiket megvédeni.
Komoly védővám gátolta az indigó elterjedését, sőt a Francia Királyságban halálbüntetéssel fenyegették azokat, akik csülleng
helyett indigóval merészeltek festeni.
Németföldön a kelmefestőknek évente esküt
kellett tennie, hogy nem használják az "ördög
festékét". A 17. század végén a hazai kelmefestőket támogatva Vilmos Frigyes választófejedelem hadseregét csüllenggel festett,
takaros kék uniformisba öltöztette. A poroszok
komoly kék uniformisát az első világháborúban
váltotta fel a terepszínű álcázó öltözék. Az "ördög festékét" 1737-ben
legalizálták és rövidesen a színezőanyagok királya
lett. Egészen 1897ig, amikor felváltja
az Adolf Bayer által
feltalált szintetikus
indigó. Manapság
az indigóra mint
éjkékre gondolunk, matrózkékre, vagy a
farmernadrág színére. Indigóval színezték az
aranyásók híressé vált munkaruháját, első
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farmerek anyagát is, melyet a kaliforniai
aranyláz idején 1850 körül talált fel egy
cseh kivándorló - Levi Strauss. A kékfa
(campech-fa) a bíbortetűvel együtt 1522ben került Európába, miután Cortez
meghódította Mexikót. A Közép-Amerikában
honos tüskés, tövises, örökzöld kékfa
(Haematoxylum campechianum) vörös gesztje
a kék hematoxylin színezék nyersanyaga. Ha
kékfa reszeléket lúgban főzik bíborvörös oldatot kapunk, mellyel színezett textilek a levegőn
száradva kapják jellemző ibolyakék színüket. A
kékfával színezett textilek nem színtartóak, a
napfényen kifakulnak, ezért sokan nem
szerették a kékfával való színezést. Hogyan lett
a színezékből kelmefesték? A kék szín kinyeréséhez a csülleng és az indigó leveleit is nagy
kádakban emberi
vizelettel erjesztették. Az ammóniát
tartalmazó vizelet
sokáig megszokott
redukálóanyaga volt
a festékkádaknak.
Ez volt ugyanis a
legolcsóbb módja a
színezék kelméhez
rögzítésének - színezékből festékké
varázslásának. A
kádak körül terjengő bűz - a rothadó növények
és az állott vizelet szaga - is hozzájárult ahhoz,
hogy a kelmefestők rendszerint a társadalmi
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ranglétra alján álltak. A 18. században az angol
kelmefestő iparág vizeletellátásának fő forrása
északon volt. Newcastle polgárai egész
Angliának pisiltek. Mivel London
polgárai képtelenek voltak előállítani ezt a természetes vegyszerforrást, hajók keringtek az
ország körül a fedélzetükön
vizeletes hordókkal. Pompejiben egy az 1. századból való
kelmefestő üzlet maradványa
előtt vizeletes edény találtak,
melybe a járókelők megtehették
adományukat. A festőkádak
legjobb alkáli adaléka egyébként a
pubertáskor előtt álló fiúk vizelete volt. Az
erjedést alkohol hozzáadásával is gyorsítható,
de mivel az alkohol
drága és a festősegédek szerint túl jó lett
volna a festőkádba,
inkább megitták, és
csak vizeletükben lévő
alkohollal dúsították a
festékoldatot. Amikor a
festőlegények az eredményre várva részegen
feküdtek a festőkádak körül, mindenki tudta,
hogy kéket festenek. A textileket legalább 12
órán keresztül áztatták a festőkádban, de a
kék szín csak később a száradó textileken
jelent meg. A magyar népművészetben hagyományos
kékfestési eljárást a 18.
században Nyugat-Európából,
az ipari verseny elől keletre
menekülő mesterek honosították meg. A mintás textilek
készítéséhez fába faragott kézi
mintával szigetelő masszát
nyomtak a kelmére, mely alatt
festetlen maradt a vászon. A
kékfestő mesterek általában
nagy titokban is tartották
receptjeiket, de fennmaradt egy 1920-as
recept, mely grammnyi pontossággal írja le az
indigó, vasgálic, mész és víz keverési arányát.

Az ultramarinkék, a lazúrkőből (lapis lazuli)
nyerhető ultramarin a legszebb és legtisztább
kék. Az olasz Oltramarino szó azt jelenti "tengerentúlról való". A lazuritnak is
nevezett féldrágakő, legfőbb
lelőhelye Észak-Afganisztán
hegyei közt a Szare-Szang völgyben ("a kő lelőhelye")
meghúzódó bányák sora.
Ahhoz, hogy a finomra őrölt
lazúrkőből festék legyen, gyantából, viaszból, mézgából és
lenolajból a festékkészítő
pogácsákat
gyúr.
Miután
napokon át gyúrja-gyömöszöli ezt a masszát, a
pogácsákat hamulúggal vagy vízzel teli tálba
teszi, azután két fával addig nyomkodjagyömöszöli órákon át,
míg a folyadék át nem
itatódik a kék színnel. A
kék folyadékot leönti
egy tiszta tálba és
hagyja
kiszáradni.
Miután a nedvesség
kipárolog,
a
kék
folyadékból gyönyörű
porózus festék lesz. Az
első - szűz - sajtolás a legjobb. A további sajtolásból kapott szín kevésbé szép és értékes.
Az ultramarinkék az aranyat leszámítva sokáig
a legdrágább festék volt. A reneszánsz festők
maguk nem is tudták megfizetni, megrendelőik, mecénásaik biztosították számukra a legszebb kék festéket. Ma az afganisztáni
lazúrkőből reneszánsz recept
szerint készült fél kiló ultramarin festék ára közel 2.000
dollár (400 ezer Ft). Azurit.
Olcsóbb, Európában is megtalálható kék ásvány. A
rézbányászat mellékterméke,
ezért természeténél fogva a
színskála zöld tartománya felé hajlik, míg az
ultramarin az ibolya felé. A festők az ultramarinnal az ég tágasságát adták vissza, az azu-
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rittal a tengerek mélységét. Az olcsóbb festék
kevésbé bizonyult tartósnak. Nem színtartó,
idővel bebarnul. Kobaltkék a kobalt Perzsia - a
mai Irán bányáiból
származott, s bár
kevésbé volt értékes, mint az ultramarin, ugyanolyan
nagy becsben tartották - Kínában. A
kínaiak legdrágább
porcelánjaik számára tartogatták, a
középkori
katedrálisok üvegesei
pedig a kobaltnak
köszönhették, hogy
elérjék égszínkék fények táncoljanak
a katedrálisok körül. Berlini kék: ha a
kárminlakkba (őrölt bíbortetű, timsó
és vasszulfát elegye lúggal kicsapatva) vér (vas) kerül, kárminvörös
helyett ferri-ferro-cianid, azaz berlini
kék lesz. 1704-ben egy véletlennek
köszönhetően sikerült ezt Diesbach
úrnak, egy berlini festékgyártónak előállítani, s
kékje azonnal nagyon népszerű
beltéri falfesték lett. A kék a vörös
mellett az egyik legkedveltebb
szín. Ezért is használják gyakran a
reklámokban. Sok cég választotta
arculatához a kéket: Aral, Nívea,
Levis. A kék a tisztaság és higiénia
színe. A mosóporgyártók a kék
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szín használatával tisztaságot és frissességet
szuggerálnak. Az italgyártók a kékkel a
frissességet és könnyűséget sugallják. A kék
az álmodozás és
vágyakozás színe.
Megnyugtatóan
hat, és segíti a
belső elmélyülést.
Hangulatkeltő, kedvcsináló, pozitívan
hangol. A kéket
gyakran hívják segítségül
negatív
hírek
könnyebb
elviseléséhez: a
kék zacskóba csomagolt parkolási
bírságot például állítólag könynyebben elfogadják, mint a vöröset.
A kék alapvetően hideg szín,
racionalitást és fegyelmet sugall.
Rendszerint azok kedvelik, akik
érzékenyek és toleránsak, ugyanakkor nyugalomra vágynak. A kék jó
hatással van a gondolkodásra, javítja
a koncentrációt és megkönnyíti a kommunikációt. Optikailag tágítja a teret ezért
kis lakások ideális színe. A
fogyókúrázóknak segít betartani a
diétájukat, ugyanis a naranccsal
ellentétben csökkenti az étvágyat.

Forrás: internet
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Parketták javítása
Parketta javítást vagy felújítást megelőzően
sokszor szükséges felszedni, felbontani a régi
felületet. A parketta alatti réteg - beton,
ragasztás, polifoam, párazáró fólia stb. rétegek
- bizonyos idő után tönkremehetnek. Először a
szegélyezés és burkolatváltók eltávolítása
történik, majd a többi felületet csákánnyal,
spajszerrel stb. hagyományos módon
eltávolítjuk, felbontjuk és újra előkészítjük a
felületet a burkolási munkákhoz. Parketta
javításkor vagy új parketta lerakásakor biztosítanunk kell az aljzat egyenletességét,
simaságát. Kizárólag melegburkolati aljzatkiegyenlítőkkel aláalapozva történik az aljzat
kiegyenlítés, nedvszívó és nem nedvszívó
aljzatra egyaránt. A nem megfelelő aljzat
komoly burkolatkárosodáshoz vezethet. A
terepviszonyoktól függően szükség lehet az
aljzat szigetelésére. Az aljzat szigetelése
általában folyékony fóliával történik. Ezt a
folyékony fóliát hengerrel kell elkenni, eldolgozni, mely aztán kellő aljzat szigetelést biztosít.
A nyikorgás megszűntetésének elengedhetetlen feltétele a régi felület felszedése.
Következő lépésben OSB, vagy HDF lapokkal
kibéleljük a vakpadlót.
Végül visszaragasztjuk a
régi felületet. A felületkezelés szükségessége esetén, előbb csiszoljuk meg a felületet,
hogy a burkolat felü-

letkezelést követően ne okozzon sérülést,
valamint esztétikailag is megfelelő legyen.
Idővel még a legjobb minőségű parketták is
kiszáradhatnak - sok gondot okozva ezzel a
tulajdonosoknak. Még ha a parketta lerakásához mindig jól kiszárított faanyagot
használunk is, és gondoskodunk a parketta
megfelelő előkészítéséről is, a fűtési és a nyári
idény között a helyiségek légnedvességében
fennálló nagy különbségek hatására a padló
rései akár több mint 200%-os mértékben változtathatják szélességüket. Ez azt jelenti, hogy
1 mm szélességű rés akár 4,5 milliméterre is
kiszélesedhet, ezáltal a padló nehezebben
tisztítható és esztétikailag is sérül. A szétszáradt parketták közötti réseket könnyen kitölthetjük parkettatömítővel. Ez a tömítőanyag
kikeményedés után tartósan rugalmas marad

és követni tudja a rések szélességének változásait. A parkettatömítő egészségre káros
hígítókat nem tartalmaz és a
kikeményedés után szükség
esetén csiszolható, ezért segítségével lakkozott padlókat is javíthatunk, a
lakkréteg elszíneződése nélkül. Új parkettánál
is alkalmazhatjuk a parkettatömítőt a rések
kitöltésére, mivel festhető és lakkozható.
Parkettatömítő segítségével a padló szegélylécei és a fal, valamint az ajtótok burkolólécei és
a fal közötti réseket is kitölthetjük. Alkalmazható hagyományos parkettához, hajó-
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padlóhoz és laminált parketták tömítéséhez egyaránt. Ha
szeretnénk, hogy a nagy
gonddal kiválasztott parkettánk hosszú évtizedekig szolgáljon, akkor az ápolásáról,
és tisztántartásáról sem
szabad megfeledkeznünk.
Azonban ha ezt nem jól
csináljuk többet árthatunk vele, mint azt gondolnánk. A parketta még felhasznált állapotban
is élő anyagnak tekinthető, ezért a takarítást
nagy odafigyeléssel és csak a megfelelő
anyagok használatával végezzük, mindezt parkettánk többszörösen meghálálja. A mindennapos takarításhoz használjon száraz módszereket , mint a porszívózás. Alaposan tisztítsa
meg a padlót. Ha a padló piszkos a karbantartás alatt, a jövőben nehéz lesz a
szennyeződés eltávolítása. Szükség esetén
törölje fel a padlót jól kicsavart padlótörlő
ronggyal. A padló csak kis mértékben nedvesíthető. Az így létre hozott vízrétegnek egy
percen belül meg kell száradnia. Ne hagyjon
kiöntött vizet a padlón, különösen a bükk-,
vagy kanadai juharfából
készült padlók esetében,
amelyek nagyon érzékenyek
a nedvességre. A nedves
tisztítás gyakorisága attól
függ, hogy milyen gyakran
használja a padlót és az mennyire szennyeződött. Rendszeres takarítással meg-
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akadályozza a szennyeződések olajjal átitatott
padlóhoz ragadását. A
felesleges nedves módszerű tisztás több kárt okoz,
mint hasznot. Mivel az UV
olajjal kezelt felület "száraz",
nem piszkolódik. Normális
lakásbeli
körülmények
között nem szükséges padlókat karban tartani,
csupán néhány éves használat elteltével. A
készítményt öntse a padlóra egyenesen a
palackból. A palackot tartsa a padlóhoz minél
közelebb, hogy megakadályozza a készítmény
szétfröcskölődését. Dolgozzon a padlódeszkák hosszirányában. A készítményt
óvatosan alkalmazza úgy, hogy a padló egész
felülete fedve legyen, és ne keletkezzenek tócsák. Fontos a jó megvilágítás használata, a
legjobbak a hordozható lámpák. Hagyja a
padlót 1-2 óráig száradni mielőtt járni kezd
rajta. A karbantartás elvégzése utáni 24 óráig
ne járjon a padlón utcai lábbelivel. A karbantartás szükségessége sok tényezőtől függ és
minden esetben más és más. Gyakrabban kell
ápolni a nagyobb igénybevételnek kitett padlókat,
pl. ott, ahol az emberek
utcai cipőben járnak. A karbantartás szükségessége
nyilvánvaló, amikor a padló
takarítása nehezebbé válik.
Forrás: internet
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Az otthon természetes anyaga: a fa
Ahogy a testünket a ruha nemcsak az időjárás
viszontagságaitól védi, hanem öltöztet és ezáltal kellemes közérzetünk egyik fontos kelléke,
úgy házunk, lakásunk és otthonunk berendezése is hasonló követelményeknek kell,
hogy megfeleljen. Miképpen a ruházatunknál
az anyagok helyes megválasztása döntő
befolyással bírnak kényelemérzetünkre, mind
pedig esztétikus megjelenésünkre - e
tényezők viszont visszahatnak egészségünkre
- úgy otthonaink építésénél és berendezésénél
sem elhanyagolható az a kérdés, hogy milyen
anyagokkal vesszük körül magunkat. A helyesen megválasztott anyagok eredménye végső
soron a barátságos és harmonikus otthon sikeres felépítése és berendezése. Az ember több
tízezer év óta a környezetében található természetes anyagokat igyekezett otthona
építésére és szépítésére betervezni és majd
csak a szállítás és az árucsere feltalálása után
ismerte meg, más vidékek hasonló célokra felhasználható sokféle anyagát. Nagy változást az
anyagfelhasználás terén a XX. század és annak
ipari forradalma jelenti. Kezdetben az óriás
molekulákból álló cellulózból talált ki az ember
fél-műanyagokat - linóleum - , majd szervetlen
vegyületek polimerizációja révén - poliuretán eddig soha nem látott és sosem alkalmazott
anyagcsodákat. Ezek az anyagok laboratóriumokban keletkeztek mesterséges úton, de napjainkra már az építőipar és a bútor- és textilgyártás
nélkülözhetetlen, mindenki által ismert
és elfogadott, alapanyagai. E szintetikus
anyagok alkalmazásáról és hatásáról az
emberi szervezetre gyakorolt hatásaikról egyre többet tudhatunk az elmúlt
évtizedek
tapasztalatai
alapján.
Azonban maradjunk a "kaptafánál" és
ezen belül is a fánál! A fa olyan természetes anyag, mely könnyen beszerezhető, jól alakítható, rugalmas, állatiés növényi nedvekkel és levekkel

kiválóan színezhető és bizonyos feltételek mellett még időt álló is. Például Velence közel egy
évezrede áll vörösfenyő cölöpökön. A fa
őseinknél az élet legrangosabb szimbóluma, a
családjaink eredetének és elágazódásainak
bemutatására használták és használjuk ma is,
rajzolt sziluettjét. A legrégebbi építményeinknél, a jurtáink tartófal rácsait készítették
hajlított fából, ma is megcsodálandó mérnöki
szerkezeti megoldással és pontossággal. E
rácsszerkezeteket gyapjúnemezzel fedték a
huzat, az eső és a lehűlés megakadályozására. Ezekben a praktikus otthonokban szintén, fából készített lovaglónyereg szolgált
kényelmes ülőhelyként, az alvásnál pedig a
fejtámasz szerepét töltötték be. Régen hazánkat hatalmas erdőségek és árterek mocsaras rétjei borították, ahol, sás, nád, fűzvessző
és természetesen a fa szinte korlátlan mennyiségben kínálták magukat építésre és használati tárgyak készítésére. Állandó lakóházakat, úgynevezett borona szerkezetes építményeket létesítettek, szalma- vagy nádfedéssel. Később e házak oldalfalai a földből
kiemelkedtek. Az így keletkezett tartófalakat,
fűzvesszővel befonták és felületüket sárral
tapasztorták ki. Ehhez hasonló építési mód
Erdély fában gazdag vidékein még nap-
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jainkban is szokás. Megjelennek a kezdetleges ácsolt és rönkfából készült bútorok,
kerítések, kapuk és gazdasági épületek (ólak,
csűrök, górék). A letelepedés erdőirtással,
mocsarak lecsapolásával és a földművelés
kialakulásával járt. A munkaeszközök, szerszámok nagy része is fából készült.
Felhasználják, part- és védművek, hidak
építésére is, de a bányaművelés is elképzelhetetlen
lett
volna fa nélkül. A
XVI. században
a kínaiak találmánya alapján
hazánkban
is
megkezdődik a
papírgyár tás,
melynek később
szintén a fa lesz
legfontosabb
alapanyaga.
Napjainkra az
erdőterületek oly
mértékben le-

csökkentek, hogy a fa becses és igen drága
árucikké vált, a belőle készülő használati tárgyak, mint például a bútorok is, egyre keresettebbek mivel egyre kevesebb készül belőlük. A
fa, nád, sás és fűfélék kiválóan alkalmasak kisipari megmunkálásra, viszonylag nagy értékű
egyedi darabokat lehet előállítani szerény
gépesítéssel, viszont magasan kvalifikált szakmunka szükséges hozzá. Az így készült berendezési tárgyak
ugyan drágák,
de nem is arra
valók, hogy otthonainkat zsúfolásig tömjük
velük, hanem
egy-egy darabjukat
kontrasztként állítjuk
olyan enteriőrökbe, ahol a teret
kitöltő berendezés uralkodó képe a gyári nagy-
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ipar termékeinek lenyomata. Például a hi-tech
stílust reprezentáló rideg fém és üvegcsodái
közé elhelyezett fűzvesszőből font fotel vagy
egy leterített gyékényszőnyeg kiválóan képesek feloldani azt a merevséget, melyet ez a
futurisztikus formavilág különben felénk kisugározna. Egy ácsolt fa étkezőasztal elbír akár
6-8 fémszékkel is és a ráhelyezett rozsdamentes acél étkészletünk edényeinek és
evőeszközeink ridegségét is játszi könnyedséggel lágyítja „fogyaszthatóvá” és alkot
azokkal harmonikus képet és egységet.
Kérem, tekintsék meg képeinket és gondolják
át, hogy vajon az önök otthonának berendezési tárgyai közül, biztos, hogy nem hiányzik
legalább egy ezekhez hasonló természetes
anyagból készült tárgy?
A lakberendezésben az egyik leggyakrabban
használt anyag a fa. Köszönheti ezt könnyű
megmunkálhatóságának, viszonylagos nagy
szilárdságának, néha rugalmasságának, - gondoljunk itt a hajlított bútorokra - továbbá nem
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utolsó soron, magas dekorációs értékének,
ezen belül is a változatos mintázatának és sokféle, szép színének, illetve könnyű
színezhetőségének. Ez utóbbi tulajdonsága
miatt lett a barokk kor közkedvelt markettás faberakásos - mintázatának meghatározó
alkotóeleme. Sajnos gyakori fellelhetősége
csak részben helyes állítás, mert ma már ez
bizonyos fafajoknál sajnos egyre kevésbé igaz.
Ez földünk erdőkészleteinek pazarló fakitermeléséből és annak korlátozás nélküli feldolgozásából adódik. Becsüljük a fát!
Napjainkban és már korábban is sok kitaláció
születik
és
született
a
faanyagok
helyettesítésére, melyek közül legismertebbek
a furnérozott bútorlapok és az újabb keletű
laminált faforgácslapok vagy farostból
ragasztóanyaggal összepréselt lemezek. A lakberendezőknek feltétlen, az otthonát alakító
ember számára pedig részben nem árt, ha
ismerik a beépítésre szánt leggyakoribb
faanyagok egyes jellemző fizikai és technikai
tulajdonságait, valamint származási helyét.
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A kanizsai bútorgyártás öröksége

Amikor az otthonát tervezi, gondosan ügyel
arra, hogy minden nyílászáró és bútor
megfeleljen az Ön ízlésének. És ez így van
rendjén. Amikor a rendszerváltozást követően
darabjaira esett szét az egykor nagy múltú
kanizsai bútorgyártás, magam is létrehoztam
asztalosműhelyem Gelsén bútor és nyílászárógyártás céljából. Mi az, ami egy lakást igazi,
meghitt, barátságos otthonná varázsol?
Berendezési tárgyai milyen elvárásoknak kell,
hogy megfeleljenek? Mi az amitől, ha rájuk
néz, elégedettség fogja el? Most biztosan
olyan válaszok fogalmazódnak meg Önben,
hogy kellemes formák, színek összhangja,
pontosan illeszkedő méretek, ízléses
kiegészítők, szerelvények. Önnek igaza van.
Ezek mind fontosak. De mégis mi az az
egyetlen, mindennél fontosabb tulajdonság,
ami igazán a tökéletesség érzetét kelti? Mi az,
amitől úgy érzi, itt minden olyan otthonos?
Mitől válnak bútorai valódi berendezési tárgyakká? A válasz, MINŐSÉG. Amikor belép a
konyhába, minden nap találkozik egy megnyugtató érzéssel. Hogy konyhabútora a pon-

tos, precíz
tervezés, a
tökéletesen
kidolgozott
formák, és a gondosan megválasztott,
kifogástalan alapanyagok eredményeként
született. Amikor este pihenni tér tudja, hogy
az ágy, amin oly sok álmot fog még megélni,
egy időtálló, masszív remekmű. Az étkező garnitúra, aminél a vasárnapi ebédet elfogyasztja
családjával, exkluzív, egyéni légkört ad ennek
a meghitt eseménynek. A beltéri ajtók, amelyek az egyes lakrészeket választják el
egymástól, teljes egységben vannak otthona
hangulatával. A beltéri ajtók, a belső kialakításokkal teljes, harmonikus egységet alkotnak.
Ha már háza külső megjelenésében is viszont
látná a harmóniát, a természetességet, akkor a
külső nyílászárók megválasztása is jelentős
feladat. Így lesz teljes az összkép. Ahhoz, hogy
mindezt átélje, bútorainak egyetlen jellemvonást kell magukon viselniük, a minőséget.
Tudta azt, hogy egyes fafajták, a feldolgozás
után akár 1500 évig is megőrzik szépségüket,
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mielőtt a végső enyészet útjára lépnének? Ha
igazán maradandót szeretne, mindenképpen
ajánlom, hogy a tömörfa mellett tegye le a voksát. Amellett, hogy masszív, sokféle formai
megoldást enged meg, így bútora sokkal
egyedibbé válik majd. A modern bútorok egyik
gyenge pontja, hogy stílusuk viszonylag hamar
feledésbe vész, és egy újabb, más vonalvezetésű formavilág veszi át a helyét. Ezeket
könnyebb megunni, hamarabb megérnek a
cserére. Másrészt napjaink fogyasztói társadalmának célja a termékek gyors lejáratú
életciklusa. A multiknak nem céljuk, hogy
maradandót vásároljunk, hiszen így nagyon
soká vagy talán soha nem fogunk visszatérni
hozzájuk. Hiszen nincs miért. A leegyszerűsített, olcsósított darabok 1 - 2, esetleg 3 - 4
évet élnek meg, majd ezt követően ismét
vásárolhatunk. Ugyanakkor az átlagosan 40% val magasabb árfekvésű itthoni gyártású
darabok akár egy egész életen át szolgálnak
bennünket! De vajon Ön szeretné, mindig
újratervezni otthonát? Vagy elege van már a
folytonos átalakítási procedúrákból? Ha igen
akkor válassza az örök stílust, a soha nem
múló divatot, amelyet a tömörfa bútorok kínálnak Önnek.
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Vállalkozásunktól pontosan azt kapja, amit kér.
Bútorát szinte centiméterről centiméterre,
Önnel közösen tervezzük meg. Így biztosan az
Ön vágyait váltjuk valóra. Bútorai tartósak
lesznek. Mivel első sorban tömörfával dolgozunk, ezért ez nem lehet kérdés. A méretek
illeszkedni fognak a rendelkezésre álló helyhez. Az egyedi gyártás pontosan erről szól. A
beépítési méretek szabadsága, az Ön kreativitásának nyújt megfelelő alapot. Végül, de nem
utolsósorban tökéletes, minőségi munkát kap.
A több mint 30 év szakmai tapasztalata, Önnek
biztonságot jelent, hogy bútora gyártását jó
kezekre bízta. Garanciális munkánk 0,5 %
körül mozog! Tehát 200 esetből egyszer fordul
elő egy kis malőr, amit természetesen azonnal
orvosolunk.
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