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Nôbirodalom a padlástérben
Fotó: Mesterházy Mónika

stílusgyakorlatok A merészség káprázatos eredményt hozhat

A szigetelés megválasztása évekig hatással lesz a pénztárcánkra

Mennyit fogyaszt a házad?
A gépkocsik vásárlásakor
az elsô kérdés egyike:
mennyit eszik százon? A lakások vásárlásakor korábban nem merült fel ez a
kérdés, de a bevezetésre
kerülô Épületenergetikai
Tanúsítvány az épületeket
a hôszigetelés mértéke
szerint fogja minôsíteni.
Minden új, illetve eladásra
kerülô régi épület „zöld
kártyával” fog rendelkezni.

A 2009-tôl bevezetésre kerülô új energetikai szabályozás fô célkitûzése a környezetünk védelme, a károsanyagkibocsátás (leginkább a CO2)
csökkentése.A környezetvédelmi kérdésen túl a gazdasági elônyei is jelentôsek, hiszen
Európai példák
alapján az előírt
hőszigetelési érték
Magyarországon
Épületszerkezet

U-érték
(W/m2K)

Magas tető
0,25
Padlás födém
0,30
Külső falak
0,45
Ablakok		
1,60
Lapos tető
0,25
Pince födém
0,50
Az épületek átlagos hőátbocsátási értéke:
U=0,28 W/m2K.
A kedvezőbb szigetelő
hatás pusztán az alkalmazott anyagok vastagságának növelésével
nem, vagy csak kompromisszumok árán érhető el.
A megoldás a tökéletesebb hőszigetelési értékkel rendelkező termékek biztosítják.

az energiahordozók ára fokozatosan emelkedik. Az ország
összes energiafelhasználásának mintegy 40 százalékát az
épületek fûtésére és nyári hûtésére fordítjuk, így elsôdleges feladat az épületek hôszigetelése.
A kedvezôbb szigetelôhatás pusztán az alkalmazott
anyagok vastagságának növelésével nem vagy csak kompromisszumok árán érhetô el.
A megoldást a tökéletesebb
hôszigetelési értékkel rendelkezô termékek biztosítják.
A poliuretán keményhablemezek jobb hôszigetelési értékkel rendelkeznek, használhatók a magastetôk (szarufák
felett, alatt és között), födémszerkezetek, lapostetôk, zöldtetôk, pincefalak lábazata, oldalfalak szigetelésére, továbbá a padlófûtés csôvezetékét
is rögzíthetjük rajta, mely egyúttal az aljzat szigetelését is
megoldja.
A legtöbb hô a tetôfelületen távozik, ezért a szigetelést
ajánlott a tetôszerkezetnél
kezdeni.
Új épületeknél eldönthetjük, hogy a szarufák alatt, között vagy felett építjük be a
szigetelôanyagot, régi épületeknél a tetôfelújítás mértéke
alapján kell választanunk.
Azoknál a régi épületeknél, ahol a tetôtér nem lakott,
a szigetelôanyagot a padlásra
felhordhatjuk, leteríthetjük a
födémszerkezeten, járhatunk,
pakolhatunk a lépésálló anyagon és egyben szigetelhetjük a
födémszerkezetet. Ehhez a
megoldáshoz nem kell nagy
szaktudás, a családtagok vagy
barátok bevonásával egyszerûen, beépítési költségek nélkül elvégezhetjük a munkát,
és tervezhetjük, hogy a megtakarított fûtési költséget mire költjük majd el.

Egyéni ízlésével, mediterrán stílus és nôies báj ötvözésével varázsolta sajátosan kuckós Csipkerózsikavárrá az otthonául kiszemelt padlásteret Novák
Judit, a fiatal formatervezônô. Csábító, friss és
elôkelô. Tökéletes portréja
tulajdonosának.

kék csíkozást. Ô festette fel a
csíkokat, de a szakboltokban
ilyen csíkos tapéta is kapható.
(Praktikus tanács: festésnél
segít, ha speciális papírt veszünk, amit sávosan ráragasztunk a fehér falfelületre, ezek
után átfestjük a falat a kívánt
sötétebb színnel, szürkével
vagy tengerkékkel, s utána leszedjük a papírt a fehéren hagyott felületrôl.)
A csíkos falfelületektôl
még sátorosabb, intimebb lesz
az egész lakás, ami tulajdonképpen egyetlen nagy, egybefüggô tér. A nappali, ebédlô,
konyha, hálószoba összefüggô tere a határozott férfielemmel kacérkodó nôbirodalom.

Csíkos bútorszövet, csíkos
fal, rózsás függöny, perzsaszônyeg, countrys bútor – ellentétek, amelyek ebben a térben
mégis harmonikusan illeszkednek egymáshoz. A merész
stílus- és színkombinációk,
valamint a nosztalgikus tárgyak egyéni hangulatot árasztanak. Kicsit mediterrán, kicsit amerikás ez a világ.
Mindenesetre a tipikus magyar lakások általában nem
ilyenek, sokkal visszafogottabbak. Judit bátran kombinálja a stílusokat, játszik velük. A nappaliban az egyik kanapé huzata pont olyan csíkos, mint a hajók vitorlája. A
hajókormányt mintázó óra a
falon és a régi hajót ábrázoló
képpel díszített párna erôsíti
a mediterrán feelinget. Judit
ezzel nem elégszik meg, a falakra is továbbviszi a fehér-

A lakberendezésben,
ahogy az öltözködésben
is, ma tulajdonképpen
minden divat. Különféle
stílusok vannak: svéd,
klasszikus, retró, mediterrán, country stb. Az
igazán bátrak fütyülnek
a stílusokra, és saját úri
kedvük szerint rendezik
be a lakásukat úgy,
hogy az elsôsorban nekik tetsszen, hogy otthon érezzék magukat
benne a családjukkal,
párjukkal együtt.

A csíkos kanapé és a vitorlavászonra emlékeztetô csíkos fal látványa
a mediterránt juttatja eszünkbe.
A hajókormányba beépített óra
és a hajós párna is ezt a feelinget erôsíti. A kanapé huzatának
kék csíkjai a padlástér ferde falán
folytatódnak. A hálószoba a szenvedélyes pirossal, a bohém pirosfehér csíkokkal és a nagyon is
rózsás függönnyel, ami az ágyat
az egybefüggô térrôl leválasztja. A
perzsaszônyeg nem csak azért kell,
mert melegséget áraszt, hanem
mert így teljes a stíluskavalkád
Fotó: Archív

A domináns kék-fehér csíkok
visznek az egyébként fehérre
festett lakásba férfias elemet.
A piros színek a hálószobában viszont szenvedélyesen
nôiesek.
A kreativitás jegyében
Judit különbözô kanapékat
válogatott egymás mellé. Az
egyik csíkos, a másik fehér. Az
ebédlôasztal más stílusú, mint
a székek. Ami ezt a stílusmixet összeköti, azok az élénk
színek és a semleges fehér a
falon és a szekrényeken.
A konyha tiszta praktikum,
nosztalgikus felhangokkal.
Minden kéznél van, funkcionális, még a borospalackoknak is van szabályosan fektetett helye ebben a parányi, pár
négyzetméteres konyhában.
A csúcs a piros-fehér csíkos hálószoba a piros fallal és
a rózsás függönnyel, ami a
franciaágyat a lakás többi részérôl leválasztja. Na, ebben a
szögletben érezni az amerikai lakberendezôk szabadságát, aminek az egyik fô jellemzôje, hogy nem félnek a giccstôl, sôt inkább merészen rájátszanak, különösen a kreatív bohémek.

