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falábazat

2009. februári számukban egy amerikai házaspár otthonát mutatták be.
Victoria Hagan volt a lakberendzô. A hálószoba fehér falburkolata nagyon tetszett, régóta szeretnék valami hasonlót a lakásunkba. Hol tudnék ilyen jellegû
burkolatot beszerezni, irodalmat találni hozzá?
Hámori Beáta, e-mail
A képen látható fehér falburkolat, úgynevezett mellvédburkolat, hagyományosan fából készül. A panel alapja lehet a falra, például párnafára erôsített
rétegelt lemez, amelyre a kívánt formájú és méretû díszítést – jelen esetben keretet – lehet rögzíteni. A keret barkácsáruházakban is kapható, fa
dekorlécekbõl alakítható ki, amelyek több méretben és profillal kaphatók, és
ragasztással rögzíthetôk az „alap” lemezen. A falburkolat akkor lesz szép, ha
a lábazati rész, illetve a panel teteje a megfelelô profilú léccel záródik. Végül
a kívánt színre pácolható, lakkozható, illetve festhetô. Egyedi gyártásban
kaphatók hozzá különféle faragványos díszek is.
Szabó-Vedress Krisztina okleveles lakberendezô

30/339 3400, www.cristalinteriors.hu

Szalagfüggöny,

lánc nélkül

Olyan szalagfüggönyt keresek, amely azon túl, hogy teljesen fényzáró,
PVC, tömör linóleum, alul nem fogja össze lánc, a lamellák felül egyenként
könnyen be- és kipattinthatók. Eddig csak olyan modellt ajánlottak, ahol
alul „gyöngysor” fogja össze a lamellákat.

Fekete Bora, e-mail

Mutatós

és praktikus

Júniusi lapszámukban egy lakberendezõ, Néder
Melinda lakását is bemutatták. A konyha munkapultján felfedeztem egy ötletes mosogatószer- és
szivacstartót. Hol lehet megvásárolni? Tücsi, e-mail

Az egyedi tervezésû mosogatószertartót,
amelynek pocakjában a szivacs is helyet
kapott, a Stile Interio üzletében, illetve
a cég honlapján – www.stileinterio.hu
– mûködõ webshopban vásárolhatja meg,
nem egészen ötezer forintért. A praktikus adagoló Umbra Joey fantázianévre
hallgat.

Ízlések és pofonok különbözôek. Amerikában általában alul nincs se nehezék, se összekötô lánc, Magyarországon viszont használunk ilyet. Természetesen lehet enélkül is rendelni, mert
így is mûködik a szerkezet. Nem ez a
„lelke”, csak épp a szélben, huzatban
nem lengedeznek a lamellaszalagok.
Azon a képen, amelyet elküldött nekünk,
OFFICE-lamella látható. PVC -bôl van, teljes sötétséget biztosít, azaz B/O (black
out), és fehér színben is létezik.
Ha csak lamellát szeretne, annak nettó
4500 Ft/m2 az ára. Megrendelésnél
ki kell hangsúlyozni, hogy nehezék és
összekötô lánc nélkül kéri.
Rollstar Árnyékolástechnikai Kft.
1/370 9025, www.rollstar.hu
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