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Látványtervek „frontvágással”
Az utóbbi időben, a laminált mintázatok
fejlődésével a hozzá kapcsolódó elvárások
is jelentősen megnövekedtek.

Már vevői oldalon is feltűnik, úgymond
laikusként, ha egy látványos mintázat a
frontokon összevissza jelenik meg, ezért
manapság, ahol a lehetősé-gek engedik, az
egybefüggő frontok csak kizárólag átmenő
mintákkal készülnek. Ez azt jelenti, hogy
egy adott front-felület ugyanabból a táblából van kiszabva, és az erezet sza-bályosan
átfut egyik frontról a másikra. Ez nemcsak az
erezett laminált táblákra igaz, hanem minden
olyan bevonatos lap-termékre, amelyeken
mintázat található.A szakmában néhány
lapsza-bászatban már kialakult erre a szabási
módra egy szakzsar-gon, úgynevezett „frontvágás”, ami egyre több helyen kérhető szolgáltatás. Azonban, ha ez egy létező szolgáltatás és a vevői igények is erre tolód-nak,
akkor elvárás, hogy ezt a látványterven is
meg tudjuk jeleníteni. A Piper szoftverben,
mint is-mert a felhasználók körében, folyamatosan próbáljuk a ter-vezésben a legújabb
trendeket minél előbb követni. Ezér t
egybefüggő faerezetek egész frontra kiterjedő ábrázolása után most új fejlesz tésünk
nyomán tetszőleges mintákat is megjeleníthetünk egy-egy frontösszeállításon belül.
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Ezen belül is többféle megoldást tettünk
lehetővé. Ez lehet akár a felhasználó saját
fotója, amit a számító-gépe tetszőleges
helyéről át tud venni, de akár pl. egy nagy
mintázatú faerezet is. A megjelenítendő kép
tartalmaz-hat átlátszó részeket is, ahol a
front eredeti választható színe látszik, és
csak a minta megy keresztül az ajtókon. A
variációk száma korlátlan, lehet egységes az
alsó és felső bútorokon, de lehet teljesen
különböző, lehet beforduló minta a sarokbútoroknál, vagy bútoronként változó.
Megjele-níthető az alsó és felső bútorok közé a
csempe helyett stb.Mindez mint ismeretes,
nem-csak, hogy „trendi”, de való-ban
nagyon nagy mértékben feldobja a látványt,
ahogy a mellékelt képek mutatják.

CSERCSICS MÁRKAKERESKEDÉS ÉS BÚTORSTÚDIÓ
Konyha, gardrób, nappali, előszoba,
háloszoba fűrdőszoba bútorok!
Egyedi igény szerint is!

INGYENES

látványtervezés!
Amennyiben a kivitelezést is tőlünk rendeli

CSERCSICS
FAIPARI KFT.
Torony, Felsőőri utca - Ipartelep u. 3.
+36 (94) 540-650
csercsics@csercsics.hu
www.csercsics.hu

28

Szokták mondani, hogy a ruha teszi az embert – de ez a
kijelentés nem mindenképpen helytálló. Egy ember
személyiségét nem csak az írja le, hogyan öltözködik,
hanem az is, hogy milyen környezetben él, milyen az
otthona, milyen az az atmoszféra, amit élete színfalai
köré teremtett.
Az otthon fogalma ugyan mindenkinek mást és mást
jelenthet, de abban szinte biztosan mindenki
egyetért,hogy a saját otthona önmagára legyen
kidolgozva,
számára
kellemes
pihenést
és
kikapsolódást nyújtson, amikor maga mögött hagyja a
nyüzsgő, fárasztó és zajos napját.
„A béke szigete, az otthon melege” adassék meg
minden embernek, hogy tökéletesen rekreálódjon,
felfrissüljön és adott esetben társasági életet éljen
szeretteivel, barátaival.
Éppen ezért fontos az is, hogy milyen bútorokkal
vesszük körbe magunkat – milyen szekrényben lóg a
kedvenc kabát, milyen fiókban pihennek irataink ,
milyen asztalon dolgozva építjük karrierünket, és
esténként milyen nappaliban dőlhetünk le kipihenni
egész napos fáradalmainkat. A női nem képviselőinek
talán a legfontosabb tér a konyha, ahol szakácsmesteri
elképzeléseiket válthatják valóra. Ne felejtsük el a
legkisebbeket sem, akik életét bearanyozhatja egy jól
megtervezett színes, élhető, kalandokkal teli játszótér,
a saját gyermekszobájuk. A minőség és az összhang itt
is elengedhetetlen – ebben pedig tökéletes társ lehet a
Dekorspan Kft, mely immár tíz éve szolgálja ki vásárlóit
minőségi termékeivel és sokszínű szolgáltatásaival.
A Dekorspan Kft. célja, hogy minden réteg számára
megfelelő ár-érték arányban tudjon lehetőséget
nyújtani nemcsak otthonának, de munkahelyének,
intézményének berendezéséhez is. A bútorlapok
színválasztékának olyan széles spektrumát tudja
eladásra kínálni, ami egyedülálló Budapesten.
Számos iskola, óvoda, közintézmény, környező
panellakás, új és felújított családi ház bútorzata készült

már a Dekorspan Kft. kínálatából. A belső környezetek
kivitelezéséhez kínál az egyszerű uni és famintás
bútorlapszínektől kezdve a magasabb kategóriájú
drágább és igényesebb Mirror Gloss nevezetű valamint
akril bevonatú magasfényű termékekig.
Manapság egy cég nehezen éri el vásárlóinak bizalmát,
holott nem olyan bonyolult dolog ez. A Dekorspan Kft.
a háta mögött lévő tíz évvel, szolgáltatásaival, színes és
minőségi termékkínálatával könnyen bizonyítja azt,
hogy aki a vásárlója lesz, csak elégedetten fog távozni.
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Napjainkban kiemelkedően fontos az önkifejezés –
amihez eszközeink bútoraink is. Miért kellene egy kész
tömegtárgyat megvásárolni, mikor azt megtervezhetjük és elkészíthetjük magunk is, vagy egy szakemberre is bízhatjuk úgy, hogy saját akaratunk és ízlésünk
érvényesüljön. Mindegy, hogy milyen stílust kedvelünk.
A
klasszikus, rusztikus, hagyományos stílusoktól
kezdődően a retro változatán keresztül egészen a
minimál bútorok elképzeléséig széles spalettában kínál
a Dekorspan Kft. lehetőségeket . A cég újpesti Megyeri
úton fellelhető telephelyének óriási raktárkészletében
közel 250 bútorlapszín megtalálható a Kronospan,
Falco és Egger
bútorlapgyárak laptermékeinek
kínálatából, valamint megrendelhetőek a Kaindl,
Pleiderer és Lechner gyárak konyhai munkalapjai.
Lehetőség van a hazai gyártó cég, a Nett Front Kft.
mart MDF ajtófrontjainak megvásárlására.
Persze a márka nem minden, ha azon belül nincsen
diverzitás – éppen ezért emelhető ki, hogy a laminált
faforgácslapoktól kezdve a rétegelt lemezeken és MDF
lapokon át egészen a munkalapokig mindent megtalálhatunk, amit a bútoripar igényel. A Dekorspan Kft.
kereskedése mellett működő lapszabászatban pedig
ezek az alkatrészek olyan méretben vásárolhatók meg,
amit az ügyfél kíván, legyen az konfekcionált méret
egyéni kívánság szerint.A szolgáltatás helyben történik
az EU-s elvárásoknak megfelelő legmodernebb
gépekkel. Igény szerinti méretre vágják bútorlapjaikat,
melyeket azután a kiválasztott 0,5mm vagy 2mm

vastagságú műanyag ABS élzáróval lezárják. Ezzel a
művelettel egyrészt a látható éleket fedik színazonos
élzáróval, másrészt a faforgácslap azon tulajdonságát is
ellensúlyozzák, hogy minél kevesebb helyen érhesse
víz,mely köztudottan dagadásra készteti a bútorlap
szélét. Ez persze elsősorban a konyha és fürdőszoba
bútoroknál fordulhat elő.
Széles a skála a szerelvények körében is, melyen belül
megtalálhatóak bútorpántok, fogantyúk, polctartók,
kötőelemek,
ragasztók,
fiókok,
mosogatók,
redőnyrendszerek de még szerszámok is .A
megvásárolt termékeket természetesen a Dekorspan
Kft. házhoz is tudja szállítani, ezzel tovább bővítve
szolgáltatásainak körét.
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A XXI. századi ember otthonának szerves részét képezi a
kert, amely ma már ugyanolyan fontos pihenő helye az
otthonnak, mint a lakás egyéb terei. Ezért fontos, hogy
kialakítása, a felhasznált eszközök, bútorok és nem
utolsósorban a lámpatestek szépek, mutatósak
legyenek és házunk díszeivé is váljanak.
Mivel a kerti lámpatesteknek hosszú távú és fontos
szerepük van ezért kiemelkedő szempont, hogy a
kiválasztott termékek energiatakarékosak, környezetbarátak illetve tartósak legyenek. Ennek egyik feltétele a
megfelelő fényforrások kiválasztása.
Magyarországon is egyre szélesebb körben terjednek a
LED lámpatestek,a kompakt fénycsöves megoldások
mellett. Ezekkel az izzólámpás rendszerekhez képest
éves szinten akár több tízezer(!) forintot is megspórolhatunk.
A fényforrás kínálatban ezeken felül léteznek még
halogén és nagy teljesítményű gázkisülő lámpák
(fémhalogén fényforrás, nagynyomású nátriumlámpa
stb.) amelyekkel akár 5-ször nagyobb fényhatást tudunk
elérni. Ezek elsősorban nagy felületek - épület
homlokzatok, falak - megvilágítására a legalkalmasabbak.
Ahhoz, hogy megfelelő lámpát válasszunk, a praktikum
mellett a megvilágítandó terület előnyeinek kihangsúlyozására is érdemes figyelni, amelyet megfelelő
színhőmérsékletű fényforrás kiválasztásával lehet
fokozni. Így változtatva egy szép ívű ösvényt, vagy növényt esti kertünk ékességévé.
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Vásárlás során a gazdasági és stílusbeli szempontok
mellett célszerű átgondolni a funkcionalitás
fontosságát is, amelynek függvényében lámpáinkat
kiegészíthetjük különféle, hatékonyságot erősítő
kiegészítőkkel. Ilyen lehet egy mozgásérzékelő is ,
amely
amellett, hogy takarékosabbá teszi a
használatot – elsősorban a sűrűn használt helyeken
a biztonságérzetet is növelheti főként a járdák,
lépcsők és kapuk közelében elhelyezve.
Kültéri lámpáinkkal szemben alapvető elvárás, hogy
megbízhatóak és ellenállóak legyenek a különféle
fizikai, környezeti, és időjárási hatásokkal szemben,
azaz por és víz ne juthasson be a lámpatestbe és ne
lehessen könnyen megrongálni.
Ahhoz, hogy a funkciójának megfelelő védettséggel
rendelkező világítóeszközt válasszuk ki, a terméken
feltüntett ún. „IP” (Ingress Protection) számot kell
figyelni és ismerni, ugyanis ezek jelölik a külső behatásokkal szembeni ellenállóképességet.
Kertvilágításra ezért általában IP55-nél nagyobb
védettségű, míg medencetéri világításnak IP68-as
lámpatestek használata javasolt, de a felhasználási
területtől függően változhatnak ezek a számértékek.
A K-liGht Világítástechnikai Kft. széles skáláját kínálja
neves külföldi partnerei kültéri lámpáinak, melyek
az esztétikai igények mellett magas szintű műszaki
elvárásoknak is megfelelnek és kiemelkedő
minőséget képviselnek.
Kínálatunkban gazdag beltéri lámpatestekkel is
várjuk ügyfeleinket, melyek kivitelezésében
találkozik a legmodernebb technológia és a kifinomult design.
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Az érdeklődők 2005 óta ismerhetik, találkozhatnak tolóajtó
és harmonikaajtó vasalataink választékával, melyeket
magunk gyártunk. Ez idő alatt számos dologban fejlődtünk
és jutottunk el a mai szintre. Több saját gyártású rendszerünk van bútor és gardrób tolóajtókhoz, melyeknek
szerelvényeit magunk készítjük. Saját tervezésű, egyedi
profiljaink szintén Magyarországon készülnek. Termékkínálatunkban nemcsak a saját termékeink találhatóak meg.
Ennek eredményeként célunk, hogy hozzásegítsük partnereinket, vásárlóinkat a számukra legmegfelelőbb rendszerhez,
mellyel együtt jár a termék szépsége, annak hasznossága a
felhasználó otthonában. Az alumínium profilok sérülékenysége miatt a gyártóktól hozzánk beérkező profilokat tételesen ellenőrizzük, a profilok
megfelelő minőségére nagy hangsúlyt fektetve. Számos igényre kínálunk megoldást,
mely igényekhez a szerelvények döntő részét azonnal biztosítani is tudjuk
raktárkészletünkről.
A megfelelő rendszerek kiválasztásához sok dolog szükséges. Szükséges egyszer a
megfelelő termékkínálat, amiből választani lehet és megtalálható benne az Ön
igényéhez legmegfelelőbb vasalat rendszer. Szükséges továbbá a szakmai ismeret és
a tapasztalat, melyek alapján kollégáink a gyakorlatból tudják, hogy mit hova, hogyan
lehet használni. Munkatársaink komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek úgy a
belsőépítészet, mint a bútorgyártás területén, megszerezve ez által a kellő ismerteket
a tanácsadási feladatok ellátásához. Munkánkat nagymértékben megkönnyíti az évek
alatt kialakult és egyre bővülő termékkínálatunk, melyben
széles méret-, forma-, szín és típusválasztékkal találhatók
rendszerek. Ellentétben azokkal, akik minden munkájukhoz
ugyanazt a „jól bevált rendszert” használják, mi minden
munkához a megfelelő rendszert ajánljuk. Fontos
számunkra, hogy olyan rendszert tudjunk ajánlani, ahol a
tervezői szabadságnak a rendszerek korlátai nem szabnak
határt. Az újdonságokat, az új rendszereket kipróbáljuk,
azokat megismerjük, hogy személyes tapasztalatunk
alapján tudjuk azokat ajánlani. Minden fontos rendszer
életnagyságban vagy közel valós méretben megtekinthető,
kipróbálható.
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A szerelésre előkészítés magában foglalja a profilok alapos minőség ellenőrzését (karc
és sérülésmentesség, mindenhol megfelelő eloxálási felület), a méretre vágást, a
profilok kifúrását. Ezen kívül pontos betétanyag listát biztosítunk a szerelvények
mellé, amit akár a megrendelést követően is el tudunk küldeni Önnek, hogy a
szabászati munkákat már korábban elkezdhesse. A saját gyártású és a forgalmazott
termékekből vállaljuk kész ajtók összeszerelését. Kész ajtó kínálatunkban megtalálhatók az alumínium keretes gardrób- és beltéri tolóajtók, üveg tolóajtók. A teljesség
igénye nélkül megemlítjük bemutatótermünk legkeresettebb alkalmazásait: gardrób-, bútor- és beltéri tolóajtók, üveg beltéri és bútor tolóajtók, Magic rejtett tolóajtó,
Diva Air tolóajtó, Telescopic tolóajtók, szinkron mozgású
tolóajtók, több féle típusú bútor és gardrób tolóajtó
csillapító, beltéri és bútor harmonikaajtók, gipszkarton
falba építhető tolóajtók, …
Igény esetén a kínálatunkban lévő terméket szereléshez
elő tudjuk készíteni, hogy Önnek ezzel ne kelljen foglalkozni, helyette más tevékenységet tudjon végezni.
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Egy amerikai egyetem diákjai minden bizonnyal
egyedülálló megoldással rukkoltak elő arra,
hogyan is lehetne megoldani a különböző
nagyvárosok lakhatási problémáit. A Savannah
College of Art and Design (SCAD) diákjai arra az
eredményre jutottak, hogy az Egyesült Államokban 5 parkolóhely jut minden egyes autóra,
vagyis felesleg van parkolóhelyekből. Ezen
parkolóházak elbontása ugyanakkor komoly
környezeti hatásokkal jár, számításaik szerint 80
évig is tarthat, míg helyreáll az adott terület a
parkolóház elbontása után. A "legzöldebb"
megoldás
szerintük
a
kihasználatlan
parkolóházak hasznosítására az, hogyha beépítik
a parkolóhelyeket lakásokkal.
A 12 négyzetméteres mini lakásokat – amelyben
található konyha és fürdő is – olyan fiataloknak
találták ki, akik el akarnak költözni otthonról, de
nem akarnak távol költözni a belvárosból. A
SCADPad névre keresztelt otthonokból három
prototípust idén nyáron fel is húztak, és diákokat,
egyetemi embereket, újságírókat kértek arra,
hogy teszteljék a lakásokat. Úgy tudtak megfelelő
magánszférát alkotni a lakók, hogy egy érintésre
tejüveggé váltak az ablakok. Az ottlakók nagyon
jól érezték magukat a parkoló-lakóházakban, volt
olyan illető, aki nem is akarta otthagyni a lakást. A
legtöbb ember, aki kipróbálta a SCADPadeket,
úgy nyilatkozott, hogy ezeket az otthonokat reális

bérleti
alternatívaként
tudnák
elfogadni.Szingapúri építészek szerint ugyanakkor a SCADPadek jelenlegi formájukban nem
alkalmasak állandó lakhatásra, mivel kevés
természetes fényt kapnak, meg kell oldalni azt,
hogy a lakások minden évszakban használhatóak
legyenek, illetve meg kell oldalni azt is, hogy
rendesen hűthetőek, fűthetőek legyenek a
lakások. Emellett paradigmaváltásra is szükség
van az embereknél: el kell, hogy fogadják azt,
hogy ilyen kis helyen laknak majd. A SCADPad
egyenkénti 40 ezer dolláros árát is soknak tartják.
A SCADPad bizonyos tekintetben megoldásokat
tud kínálni, ajánlani. Részben a csökkenő parkolási igényekre, melyek mondjuk Magyarországon
még(?!) nem tapasztalhatóak, továbbá szállás
tekintetben
elsősorban
diákok,
fiatal
munkakezdők számára. Amikor viszont a párkeresés lezajlott, családalapítási és karrierépítési
ingerek lépnek fel, akkor már teljességgel
alkalmatlanok. A részletezett kutatás alapvetően
észak-amerikai problémát boncol és tudjuk, hogy
a városfejlődési modulokat tekintve mindig az
Egyesült Államok nagyvárosaiban jelentkeznek
az első tapasztalatok és ezt követően jelentkeznek a világ többi nagyvárosában, elsőként
nyugat-Európa –ban.
Forrás: Internet

