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Lépcsõ

					

Várjuk Olvasóink

kérdéseit levélben vagy e- mailen!

öntött mûkõbõl

Márciusban bemutatták az Év Háza pályázat díjazottjait. A Wienerberger különdíját
elnyerô családi ház kívül-belül egyaránt elnyerte tetszésemet, miután én is inkább a letisztult, egyszerû vonalvezetés mellett voksolok. Ennek szellemében építjük jelenleg családi
házunkat, ami egy két kubusból álló lapostetôs épület lesz. Az emeletre vezetô lépcsôt
teljesen meglepô módon pont olyannak képzeljük, amilyen a nyertes házban is látható,
ezért a lépcsô és a korlát gyártóját, kivitelezôjét szeretném megtudni.
Mónika, e-mail

A lépcsô anyaga öntött mûkô (nem a szó klaszikus értelmében vett beton!).
A mûkövet speciális „recept” alapján, a helyszínen készítettük. Zsaluzata nagytáblás
zsalutáblákból áll, pontosan a lépcsô méretére darabolva. A vasalása is speciális,
mivel a hagyományos lépcsôkhöz képest ennek a kivitelnek az alsó síkja is tört
vonalú, így hosszvasat nem tudtunk végigvezetni, ráadásul a vasak lehajtása nagy
pontosságot igényel. Miután a mûkô megszilárdult, egy ember egy hónapig csiszolta,
hogy elnyerje végleges felületét. A lépcsô összetettsége miatt két statikus, két ácszsaluzó, négy kômûves, egy mûköves és egy lakatos (korlát) vett részt a kivitelezésben.
Megpróbálhatják elôregyártatni a lépcsõt, így valószínûleg csökkenthetô az élômunkaigénye. Érdemes lehet mûkövest (sírkövest) felkeresni.
Szentgyörgyi László építész, szaszlo@t-online.hu

Nagyszülõi

A

B

házból fiatalos otthon

Vidéki nagyszülôi házunkat szeretnénk átalakítani
modern, otthonos családi házzá. A régi folyosót
megszüntetnénk, hogy egy tágas nappali-étkezôkonyhát alakíthassunk ki. A konyhába elképzeltünk
egy bárt is, a nappaliba egy kandallót. A nagyképernyôs televíziót úgy helyeznénk el, hogy a konyhából
is láthassuk. Jelenleg a vécé a fürdôszobában
található, de szeretnénk külön helyiségbe áthelyezni. A fürdôszobában zuhanyzót és sarokkádat
is elhelyeznénk. Örülnénk neki, ha a házból közvetlenül a melléképület folyosójára juthatnánk, úgy
hogy ez ne zavarja a nappaliban pihenõket. Azon
is gondolkodunk, hogy a jelenleg fedett, de oldalról
nyitott melléképületi folyosót hogyan kellene zártabbá tenni, „befalazni”.

Nikolett, e-mail
Mindkét változatra igaz, hogy a két utcai szoba nagy alapterülete megengedi az intim zóna
leválasztását. Ez a fürdõszoba áthelyezésével jár, ahol helyet kaphat egy 150,160x105 centiméteres aszimmetrikus sarokkád. Célszerû lehet kis szellõzõablakot nyitni a fürdõszobában
(a homlokzati struktúrába kell beilleszteni), de ablak nélkül, csõventilátor beépítésével is
megoldható a szellõzés.
Az „A” változatban a kamra a konyha mellett helyezkedik el (a mosógép is elhelyezhetõ itt).
A párhuzamosan kialakított konyha egyik végén bárpultként és reggelizõként használható
emelt pult helyezkedik el. A nappali-étkezõ központi eleme a kandalló (új kémény kialakítása szükséges), a televízió pedig a konyhából és az étkezõbõl is jól látható.
A „B” változatban a vendégszobából leválasztva egy vécé-kézmosó is kialakítható. A szoba
így is tökéletesen funkcionálhat otthoni munkahelyként, vagy késõbb gyerekszobaként.
A kamrát a kazánházból választottam le, a konyhán át zavartalanul átjuthatunk a melléképületbe. A kandallóra szép rálátás nyílik, de ha a tévé és a kandalló helyet cserélnek, nem
kell új kéményt kialakítani. A folyosó oldalfalaként üveget vagy ablaksort javaslok, ahogyan
érdekes lehet a terasz átalakítása télikertté.
Szabó-Vedress Krisztina okleveles lakberendezõ
cristalinteriors@gmail.com, tel.: 30/339 3400

