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Várjuk Olvasóink

kérdéseit levélben vagy e- mailen!

átal akítás ?

S egítünk !

Belsô kétszintes társasházi lakásunk átalakításában kérem a segítségüket. Pontokba
szedtem a legfontosabb megoldásra váró feladatokat, amiben a tanácsukat várom.
1. A lakáshoz nincs tárolóhelyiség, így problémás a kerékpárjaink elhelyezése.  
2. A fekete-piros-ezüst beépített konyhabútor minimál stílusa túl rideg nekünk, illetve
„kifolyik” a nappaliba a bútor, nincs helye az ebédlôasztalnak.
3. A galériára munkaállomást és egy olvasósarkot képzeltünk el.
4. Az emeleti kisszoba méretét jelentôsen lecsökkenti a tetôtérbôl adódó ferde fal, és
megnehezíti a berendezést.
5. A takarítóeszközök tárolására sem találok megoldást.
6. Zavar a nappali fölötti nagy belmagasság – ami a galéria miatt alakult ki –, így
szeretnék valamilyen trükkel javítani a látványon.
 
Ocsovainé Varga Beáta, Budapest
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Kerékpártárolás: a legjobb, ha a fallal párhuzamosan, a talajtól megemelve tároljuk a kerékpárokat. Erre számos alkalmatosság létezik, mint például
a brit Cycloc. Fali vagy plafonra szerelhetô kerékpártartó is kapható néhány ezer
forintért, akár interneten is. Ebben a lakásban megoldás a lépcsô alá méretre
gyártott „álkomód” a kerékpárok elrejtéséhez.
Konyhabútor: ha a hosszúkás helyiség külsô oldalára bútorozunk, a mosogatót a rövid oldalra áthelyezzük, és a galéria peremének folytatásában pengefalat építünk, akkor megnõ a konyha bútorozható területe, a hûtôszekrény az étkezôbôl is könnyen elérhetô, a közlekedési útvonal is akadálytalan.
Galéria: a számítógépes munkahely kialakításának nincs akadálya, de a kábelezési, világítási igényeket szem elôtt kell tartani.
ferde fal: egyedi tárolóbútorral a legpraktikusabb a berendezkedés: kezelhetõ mélysége kb. 55 centiméter, teljes mélységében kihúzható fiókokkal.
Takarítóeszközök: elhelyezésükre alkalmas lehet egy fürdôszobai szekrény (pl. rolós ajtóval), vagy az elôszobai szekrényben kialakított rész.
Belmagasság: a lépcsô melletti fal optikai „széttördelésével”, alapszíntôl
eltérô színû keretek festésével, keretezett fotókkal, képekkel és spotlámpás
megvilágítással kedvezôbb térhatás érhetô el.
	Szabó-Vedress Krisztina okleveles lakberendezô
Tel.: 30/339 3400, www.cristalinteriors.hu

2

3
4
5
6

Szúnyogháló

teraszajtóra

Teraszajtó elé szerelhetõ szúnyoghálót szeretnénk, mivel az ajtót a
rengeteg szúnyog miatt nem hagyhatjuk nyitva. Könnyen kezelhetõ,
elegáns és hosszú élettartamú kivitelt keresünk, és ehhez olyan
gyártót, aki akár több méter szélességben is gyárt szúnyoghálót.
Köszönöm segítségüket.

Laczkó Krisztina, e-mail
Széles, akár több méteres teraszajtóra INSEKTO-P pliszé szúnyogháló típusunkat ajánljuk. A megfelelõ modellek összekapcsolásával
igen nagy felületekre, teraszajtókra, télikertekre ideális megoldás.
Könnyen mûködtethetõ, nyitás és zárás közben bárhol megállítható,
mert nem rugós szerkezetû. Akadálymentes közlekedést biztosít,
mert az alsó vezetõsín csupán néhány milliméter magas. Az alsó
vezetõsín fúrás nélkül, ragasztással rögzíthetõ a burkolathoz.
A pliszé szúnyogháló különféle méretekben megtekinthetõ, sõt,
kipróbálható mogyoródi mintatermünkben.
Alu-Redõny Kft., 28/441 567, info@alu-redony.hu, www.aluredony.hu

