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Vitathatatlan, hogy a téli
kerteknek, üvegezett ve
randáknak valami egészen
különleges hangulatuk van.
Persze elsősorban akkor, ha a
nagy üvegfelület, és különö
sen a rajta beáramló napfény
által kínált előnyöket – a le
hetőségeink szerint – leg
megfelelőbben használjuk
ki. Hol vannak már a csak
műanyag kertgarnitúrával
berendezhető, slag és bicikli
tárolására használható üveg
kalitkák?

Álom
a télikertben
A speciálisan télikertek építéséhez
készült szerkezeteknek és üvegezésnek – valamint a profi kivitelezésnek (!)
– köszönhetően a télikertek, beépített teraszok a teljes értékű lakótérhez tartozhatnak, sőt teljesen egyedülállóan „fűszerezik” az enteriőröket.
Az új épületek, illetve régi házak körültekintő átalakításakor, felújításakor viszont nemcsak 100 százalékos életteret
kaphatunk eredményül, hanem lehetőséget arra, hogy minden pillanatban közelebb kerüljünk a természethez, illetve élvezzük a szép kilátást. Itt tennék említést
kedvenc növényeinkről is, hiszen az első
télikertek Angliában épültek azzal a céllal,
hogy a kerti növények a szeles, hideg téli
időjárástól óvva, fedett és napfényes helyen, tökéletes klímában telelhessenek át.
(A télikertgyártók kínálatában az angol
viktoriánus stílusú kivitel ma is kiemelt
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helyen szerepel!) A télikertek elődjeinek
pedig a 17. századi orangerie-ket (amelyek kifejezetten déli növények termesztésének céljából épültek) tekinthetjük, itt
előkelő fogadások alkalmával a vendégek
egyenesen az egzotikus gyümölcsfákról
csemegézhettek!

Mai télikertek

Ha lakóterünk részévé szeretnénk tenni
télikertünket, fontos, hogy néhány szempontot szem előtt tartsunk. Ilyen például
a megfelelő tájolás, vagyis ha lehet, ne a
ház legnaposabb oldalát válasszuk. A növényeknek (és a télikert szerkezetének)
sem minden esetben kedvez az állandó
napsütés. De ha csak a déli oldal áll rendelkezésünkre, akkor a ma kapható modern szerkezetek esetében lehetőség van az
automatikus árnyékolásra is – szenzorok
és vezérlők segítségével. Ezenkívül többféle üvegtípus is rendelkezésére áll a tervezőknek, így az üveg alatt tartózkodók és
zöld barátaink is jól érzik majd magukat.
A télikert szigetelése elsődleges fontosságú, hiszen nem lehet huzatos és nem
is ázhat be – természetesen a megfelelő
hőszigetelés követelménye mellett. Ezenkívül fontos az is, hogy a télikert nyílás-

az egzotikus növények
is hatalmasra nőnek. A
képen látható ház korábban mezőgazdasági
épületként működött,
és a növénykedvelő tulajdonosok már az átalakítás során előrelátóan úgy terveztek, hogy
az emeleti födém részleges elhagyásával teret
engedjenek a dzsungel
terjeszkedésének.
Ha mobil üvegszerkezetünk van, lehetőséget kapunk
arra is, hogy a hagyományos
lakóteret – ha az időjárás engedi – egybenyissuk a kerttel.
A szerkezetet a házak „intelligens” rendszerébe integrálva
akár hőmérséklet-érzékelővel
is elláthatjuk az üvegkonstrukciónkat, így szükség esetén, például a rolókat fel-,
illetve lehúzva, automatikusan gondoskodik a szükséges
árnyékolásról is.
zárói résmentesen záródjanak és legyenek
könnyen kezelhetőek.
Az új épületek esetében a télikertek
nagy, üvegezett felületek, már nem „toldalékok” csupán, hanem gyakran a ház központi részét vagy „fő attrakcióját” képezik. A széltől és az európai hidegtől védve

Növények üveg alatt

A télikertünket a kertészet szempontjából
meghatározó paraméterek a hőmérséklet
és a páratartalom. Fontos, hogy mielőtt
kiválasztjuk a leendő „lakóit”, mindig a
növények származási helyének leginkább
megfelelő körülményeket kell biztosítani,
hogy sokáig a lakás díszei lehessenek. Szakember segítségével lehetőségünk van arra
is, hogy speciális berendezéseket, például
automata öntözőrendszert telepítsünk. És

ne feledkezzünk meg arról sem, milyen
nagy mennyiségű oxigént kapunk a növényeinktől – a kiváló helyért cserébe!
Azok számára, akik nem érnek rá kertészkedni: nem kell feltétlenül növényekkel megtölteni az üvegfelületeket. Egy
szép sziklakert, vagy panoráma az üveg
másik oldalán ugyanolyan szép – így elég,
ha étkezőgarnitúrát vagy csupán egy kanapét helyezünk el itt.
Kellemes és különleges enteriőrt eredményez, ha mondjuk az étkezőt, a nappali egy részét, a dolgozószobát vagy a fürdőszobát alakítjuk ki az üvegtető alatt. A
berendezés stílusát sem zavarja, hiszen az
üveg az az anyag, amely a legtöbb építészeti és lakberendezési irányzathoz illik. A télikert látszó szerkezete pedig többféle alapanyagból és színben készülhet. Így biztosan találunk az ízlésünknek megfelelőt!
Néhány tanács

A megfelelően kialakított télikert valódi klímaberendezésként is funkcionál, hiszen télen felfogja a meleget, nyáron nem
engedi ki a hűvös levegőt.
n Körültekintő tájolással a zajszigetelésben is hasznát vehetjük.
n A napfény élettanilag fontos, hiszen
néhány hormon termelődésében kulcsfontosságú szerepet játszik, valamint jótékonyan hat kedélyállapotunkra.
A télikert vázszerkezetének, üvegeinek
és nyílászáróinak kiválasztásakor legyünk
körültekintőek, hiszen egy komolyabb
szerkezet nem olcsó mulatság – kérjük
szakember, kivitelező
cég segítségét!
n
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