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Mielőtt belevágnánk a függönyvásárlásba 
több dolgot is el kell határoznunk, mert a 
végső döntésnél fontos szempontok lesznek.

- Milyen karnist szeretne? Mielőtt 
nekiállunk a függönyökről álmodozni, el kell döntet-
nünk, hogy milyen karnist szeretnénk és azt hová 
szeretnénk feltenni. A függöny méretét és rögzítési 
lehetőségeit nagyban befolyásolja, hogy milyen 
karnist választunk. A karnist mindig szereljük fel 
függönyvásárlás előtt. Gyakran előfordul, hogy 
valamiért mégsem tudjuk pont oda szerelni a karnist, 
ahová terveztük és a függöny méreténél pár centimé-
ter különbség is jelentős lehet.
- Sötétítő vagy fényáteresztő függöny? Az 
egyik ilyen szempont, hogy milyen céllal szeretnénk a 
függönyt vásárolni. Ehhez el kell döntenünk, hogy csak 
azt szeretnénk, hogy a kíváncsi tekintetek elől eltakar-
juk a szobát vagy azt is szeretnénk, hogy esténként a 
lámpafénynél se lássanak be, esetleg fontos lenne, 
hogy minél kevesebb fény jusson be, ha be van húzva 
a függöny. Még abban is gondolkodhatunk, hogy 
télen vajon jól jöhet-e ha szigetel is az ablak előtt a 
kiválasztott függöny. Gondoljuk azt is végig, hogy 
mennyire fontos nekünk, hogy a függöny a lakás 
szépségét is emelje. Ha csak a nappali kíváncsiskodók 

elől szeretnénk eltakarni a szobát vagy egy kis díszítést 
szeretnénk az ablakra, akkor válasszunk fényáteresztő 
függönyt. Ha azt szeretnénk, hogy az esti órákban, 
amikor felkapcsoljuk a lámpát, akkor se lássanak be 
kintről a lakásba, a fényáteresztő függöny mellé 
válasszunk sötétítő függönyt is, amelyet esténként 
behúzhatunk és a vastagabb textilből készült függöny 
megakadályozza a belátást. A Blackout függöny egy 
egyszerű sötétítő függönynél annyival tud többet, 
hogy a fényt szinte teljesen kizárja a szobából a speciá-
lis szövése által. A blackout függöny anyaga úgy van 
szőve, hogy gyakorlatilag három rétegből áll, melyből 
a két szélső réteg adja a függöny anyag színét és a 
speciális középső réteg pedig a maximális sötétítést. Ez 
a középső réteg fekete szálakból áll, mely egybeszövi a 
teljes anyagot. Bár a blackout függöny teljes felületén 
minimális fény szűrődik át, még akkor is ha a külső 
rétegek világos, akár fehér színűek, természetesen ez 
sem csodaszer. Ahhoz, hogy a megfelelő hatást el 
tudjuk vele érni, jól kiválasztott és megfelelően felhely-
ezett karnisra van szükségünk és miután felszereltük a 
karnis, arra nem árt, ha jó méretben is vásároljuk meg 
a blackout függönyt.
- Drapéria szükséges-e? A drapéria egy 
esztétikai eleme az ablakdekorációnak. Általában a 
sötétítő függöny anyagából készül, de készíthetjük a 
fényáteresztő anyagából is. Ha szeretnénk, hogy a 
drapéria is mozgatható legyen, akkor 3 soros karnist 
kell vásárolnunk, így lesz hely a fényáteresztő 
függönynek, a sötétítő függönynek és a drapériának is. 
Ha 2 soros a karnisunk, akkor sincs probléma, hiszen a 
drapériát rögzíthetjük például a fényáteresztő függön-
nyel közös karnisra is, hiszen igazából nincs funkciója 
annak, hogy külön mozgatni lehessen. Ha karnis 
sínünk van, annak tépőzárral az elülső oldalára is 
rögzíthetjük. Ebben az esetben is �xen díszít, nem 
mozgatható.
- A függöny helye? A függöny választását 
befolyásolja, hogy milyen helyiségbe fog kerülni a 
függöny. Ha a helyiség már be van rendezve, 
�gyelembe kell vennünk a többi berendezési tárgyat.
- A függöny mérete? A függöny mérete 
függ az ablak méretétől, a helyiség adottságaitól és a 
karnisunktól. Érdemes a karnisvásárlást és a 
függönyvásárlást szorosan együtt kezelni, főleg a 
tervezés szintjén, hiszen így olyan karnist tudunk 

A függönyvásárlás 
9 szempontja
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választani, ami megfelel az elképzelt függönynek. Az 
sem mindegy, hogy az ablak alatt van-e fűtőtest. Télen 
nem túl előnyös, ha a fűtőtestet eltakarjuk egy függön-
nyel. Ha a helyiségen optikailag szeretnénk 
módosítani, arra is tökéletesen jó eszköz lehet a 
megfelelő méretű függöny választás.
- A függöny felfüggesztésének módja? A 
függöny rögzítése is többféle lehet. A karnisunk 
meghatározza a rögzítés módjának lehetőségeit. Ha 
karnis sínt szereltünk fel, adott a rögzítés is. A rúd 
karnis esetében több variáció is szóba jöhet: bujtatós 
függöny; ringlis függöny; függöny behúzó szalaggal; 
füles függöny
- A függöny anyaga? Gondoljuk végig, hogy 
a meglévő bútorainkhoz milyen anyagfajták, 
anyagstruktúrák illenének. Különös �gyelmet 
szenteljünk a kárpitozott bútoroknak. Akkor tudjuk 
igazán az elképzelt anyagot biztosan hozzáilleszteni a 
meglévő berendezéshez, ha van anyagmintánk, amit 
abban a helyiségben tudunk megnézni, a 
környezethez választani, ahová szánjuk a függönyt.
- A függöny színe, mintája? A függöny 
színét és mintáját is úgy tudjuk a legegyszerűbben és a 
legbiztosabban kiválasztani, ha abban a helyiségben 
tudjuk megnézni, amelyikbe szánjuk a függönyt. Ha 
máshol választjuk ki, más fényviszonyok között, 
nagyon könnyen mellényúlhatunk. Sokszor gondolja 
az ember, hogy például a szobában lévő falszínhez 
biztos, hogy jól fog illeszkedni az a szín, de amikor 
hazavisszük a függönyt, döbbenünk rá, hogy abban a 
környezetben az a kék inkább zöldesnek vagy lilásnak 
hat vagy éppen szürkésnek.
- A függöny összhangja a helyiség egyéb 
dekorációjával? Könnyen harmonizálhatjuk a 
függönyt a helyiség többi bútorával, ha egyéb 
lakástextíliákat is elhelyezünk ugyanabból az 
anyagból, mint a függöny. Ilyen lehet néhány 
díszpárna, asztalterítő, székpárna, szék- vagy 
kanapéhuzat, ágytakaró.
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Nem túlzás azt kijelenteni, hogy az MKM Üveg Design Stúdió Kft. a hazai üvegipar meghatározó 
szereplőjévé vált, akivel a vezető cégek is számolnak. 
A cég saját fejlesztésű termékei a myGlass és WorldDoor márkanéven gyártott, nyomtatott-laminált-
edzett eljárással készült üveg, amely egyedi a magyar piacon, és amelynek szeretnének kiemelt 
szerepet adni a jövőben. A termék több mint 1 éven át tartó fejlesztési munka eredményeképpen jött 
létre, s amely eljárással a termékek szinte teljes skálája gyártható. Ily módon, a megrendelő által 
megálmodott bármilyen gra�ka, fotó vagy dekorációs elem megjeleníthető a felületen. Az üvegre 
speciális, UV printelési technikával vihetők fel a különböző gra�kák. Napjainkban forradalmát éli a 
belsőépítészet és ez alól nem bújhat ki az üveg, mint anyag sem. A technológia lehetővé teszi, hogy 
szabad teret adjon fantáziájának, elképzelésének a tulajdonos. Az általa megálmodott design ezzel a 
technológiával üvegfelületre varázsolható. Ahogy többek közt a mobiltechnológia is folyamatosan és 
dinamikusan fejlődik, a technológiai robbanás nem kerülhette el az építészet ezen anyagának, 
területének fejlődését sem.
A megújult internetes portálon elérhetőek a MYGLASS menüpont alatt a printelt üvegekből néhány 
illusztráció, illetve az egyes termékkategóriákban találhatóak minták. Mindezek ötletelésre vagy 
iránymutatásra tökéletesek ahhoz, hogy saját kreativitásunk megjelenhessen otthonunkban.
A termék közvetlenül a gyártótól vásárolható meg, rendkívül kedvező áron, akár beépítéssel együtt, 
díjmentes helyszíni felméréssel.
Az üvegmegmunkálás, az adott üveg termék legyártása mellett a szakszerű beépítést is vállalja a cég 
egyedi igények szerint, edzett üveg és ragasztott biztonsági üveg kivitelben is. Valamennyi általuk 
gyártott üveg termékre 3 év garanciát biztosítanak. 

MINŐSÉG…KÉNYELEM…MEGBÍZHATÓSÁG… MKM Üveg

www.mkmuveg.hu



Az egyedi üveges munkák kivitelezésén belül cégünk az alábbi üveg 
termékek készítését vállalja:
– zuhanykabin, kádparaván
– térelválasztó üvegfal, biztonsági üvegfal (edzett üveg)
– nyíló és toló üvegajtó
– üvegkorlát
– előtető
– kirakat üveg, komplett portál
– színes dekorüveg
– tükör
– télikertek
– járható üvegek
– üveglépcsők
– nyomtatott-laminált (myGlass és WorldDoor) üveg

MKM ÜVEG DESIGN STÚDIÓ
1163 BUDAPEST, CZIRÁKI U. 26-32.

TELEFON: +36 70 / 777 6864
internet: www.mkmuveg.hu

e-mail: ajanlat.mkm@gmail.com
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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 rendsz-
erünk van bútor és gardrób tolóajtókhoz, melyeknek 
szerelvényeit magunk készítjük. Saját tervezésű, egyedi 
pro�ljaink szintén Magyarországon készülnek. Termék-
kínálatunkban nemcsak a saját termékeink találhatóak meg. 
Ennek eredményeként célunk, hogy hozzásegítsük partnere-
inket, vásárlóinkat a számukra legmegfelelőbb rendszerhez, 
mellyel együtt jár a termék szépsége, annak hasznossága a 
felhasználó otthonában. Az alumínium pro�lok sérülékeny-
sége miatt a gyártóktól hozzánk beérkező pro�lokat tételesen ellenőrizzük, a pro�lok 
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 pro�lok alapos minőség ellenőrzését (karc 
és sérülésmentesség, mindenhol megfelelő eloxálási felület), a méretre vágást, a 
pro�lok 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 megtalál-
hatók az alumínium keretes gardrób- és beltéri tolóajtók, üveg tolóajtók. A teljesség 
igénye nélkül megemlítjük bemutatótermünk legker-
esettebb alkalmazásait: gardrób-, bútor- és beltéri tolóa-
jtók, 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 fogla-
lkozni, helyette más tevékenységet tudjon végezni.



-Teljes belső kialakítás a megrendelő egyedi 
igényéhez igazítva.
　
-Ülés, ajtó, váltóharang, tető illetve műszerfal 
javítása, valamint kormánybőrözés.

-Multimédiás eszközök, ülésfűtés utólagos besz-
erelése.

Bara László
Email:  barakarpit@gmail.com

Telefon:  +36 / 20 982 67 11
Műhely 

Telefon: +36 / 20 952 23 31
www.barakarpit.hu 


