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Luxus gerendaház a Dunakanyarban

már ilyet
írta: LUDVIG ERIKA  fotó: FRUITLINE

Ki látott ?
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Ezúttal egy olyan gerendaházba kalauzoljuk el olvasóinkat, amely Nyugaton is méltán kerülhetne �  
elit kategóriába. Nemcsak küllemében, de lakberend� ésében is egé� en p� ar! Mind�  a fővár� hoz 
közeli, csodás panorámájú agglomerációban. M� t Önöknek is megmutatjuk: gerendaház – fényűzően!

Luxus gerendaház a Dunakanyarban
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Bár a külföldön szerzett élmények 
révén Istvántól a rusztikus hangulat 
sem állt távol, végül nyert a finn 
stílus a nagy üvegfelületekkel, to-
lóajtókkal, a számára bizalmat ger-
jesztő északi mentalitással, élet-
formával. A végleges terveket a 
magyar kivitelezők kiküldték Finn-
országba, ahol méretre szabták 
a finn erdei fenyőből készült ge-
rendákat, ezeket négy kamion 
szállította Magyarországra.

– Azt szerettem volna, hogy a tájba simuljon a ház, és ne legyen hivalko-
dó. Kulcskérdés volt a tető, amit többször át is terveztünk. Semmikép-
pen nem szerettem volna egyszerű sátortetőt, azt viszont annál inkább, 
hogy minél bonyolultabb legyen. Úgy gondoltam, ez az egész ház kinéze-
tét meg fogja határozni. 
Aztán itt van ez a domináns középső folyosó – ha előrenézek, zöldet, er-
dőt, a teraszt és a medencét látom, ha hátratekintek, ott a liget. Ezt a 
„kutyacsontszerű” elrendezést szerettem volna megvalósítani: legyen 
egy összekötő folyosó, ami a nagy közös teret összekapcsolja az intim 
szférával. Szerettem volna egy belső udvart is, medencével.

Győzött a fi nn stílus

A teŗvezés sarokpontjai

A 
HÁZ ÉRDEKES, különleges 
megoldásait látva ki hitte 
volna, hogy vendéglátónk, 
István maga találta ki a ter-
vet, amit aztán kockás pa-

píron vitt az építészhez, de férfi lé-
tére az exkluzív lakberendezés is 
őt dicséri.
– Gyerekkorom óta kedveltem a 
gerendaházakat, de eljött egy pont 
az életemben, ami megadta a lö-
kést, hogy megvalósítsam addig 
szunnyadó álmomat. Pedig tégla-
házból, sőt a munkám révén az alu-
mínium világából jöttem… Két évig 
kerestem az ideális, természethez 
közeli telket. Fontos volt, hogy ne 
legyen messze a fővárostól és ko-
csival is kényelmesen meg tudjam 
közelíteni – avat be a kezdetekbe 
a házigazda. 

A tervezés fázisában eldőlt egy lényeges elem: a nagy terek meghatározzák az otthon at-moszféráját
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Összességében nem kevesebb mint 
360 m2 a ház, a legnagyobb belma-
gasság 6,5 méter. A nappali cirka 
95 m2, a konyhával együtt már 110 m2. 
Ami a házigazdának nagy büszke-
sége és öröme, hogy a fürdőszoba 
önmagában 26 m2. Mindig is szere-
tett volna egy tekintélyes méretű für-
dőt, magyarázatra szorul-e, hogy 
miért? Az egyik kedvenc a dolgozó 
a maga 30 m2-vel, a legkisebb helyi-
ség pedig a kondiszoba 13 négyzet-
méteren. – Annak örülök, hogy a 
tágas helyiségek ellenére otthonos 
a ház, nem bolyongok benne, és 
a több helyen nagy belmagasság 
ellenére nem templomszerű. 

Én nem azt mondom, hogy a ház szerelem volt az első látásra, hanem 
arra döbbenek rá, hogy egyre jobban tetszik, egyre jobban szeretem. 
Nem tudok vele betelni, nem tudom megunni. Alig várom, hogy haza-
jöjjek, érzem a fa illatát. Nagyon tetszik nekem ez a fíling, 99 százalék-
ban olyan lett, mint amilyet szerettem volna. 

Én a gázfűtést vá-
lasztottam. Ahol 
greslap a burko-
lat, ott padlófűtést 
alakítottunk ki, ahol 
fa az aljzat, ott 
alig látható, bézs 
radiátorokat sze-
reltünk a falra, a 
tolóajtóknál pedig 
szegélyfűtés adja 
a meleget.

Lássunk néhány adatot! A házigazda zárszava

Komfoŗtosan, 
gazdaságosan

Lakberendezés
Azt ne mondja, hogy a lakberen-
dezés is az Ön érdeme? 
– Pedig higgye el, úgy van, ahogy 
mondom. Igyekeztem a külcsínt a 
belső harmóniával egységbe hozni. 
Úgy választottam bútort, hogy szá-
momra kényelmes legyen, ha bele-
ülök. Tetsszen, szeressem, lássam 
benne a munkát. Szerettem volna, 
hogy belülről ne legyen nyomasztó 
a ház a sok fától. Ezért arra töreked-
tem, hogy megtaláljam a helyes ará-
nyokat a fa, az üvegfelületek, a kő 
és a fehér falak között. A színeket 
is én találtam ki, és nagyon örülök, 
hogy a tejcsokibarna mellé a nyílás-
záróknál a fehér mellett döntöttem, 
a ház kontúrjait nagyon jól kiemelik.

Komfoŗtosan, 

Gerenda-

házat is lehet 

így csinálni! Szívem 

vágya, hogy mindez 

egyszer majd a most 

másfél éves uno-

kámé legyen!

"

"
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Schumacher Ajtóüzem
6345 Nemesnádudvar, Rákóczi u. Ipartelep
Tel./fax: 79/478-405  •  Mobil: 70/518-6275
info@schumacherajto.hu
www.schumacherajto.hu

SZEUSZ-T Uszodatechnika Kft.
2000 Szentendre, Kõzúzó u. 24.
Tel.: 20/366-4040  •  20/956-9914
info@szeusz-t.hu  •  szeusz-t@medencefedes.net
www.szeusz-t.hu  •  medencefedes.net

ARBORA Asztalosipari Kft.
2023 Dunabogdány, Árpád tér 1005/7
Tel.: 20 934-4585
arborakft@gmail.com
www.arbora.hu

VIESSMANN Fûtéstechnika Kft.
2045 Törökbálint, Süssen u. 3.  •  Tel.: 23/334-334
info@viessmann.hu  •  www.viessmann.hu

VÁSÁROVITS 
Elektromos Service Kft.
Tel.: 20 945-8284
www.profi -villanyszereles.hu
vesz@profi -villanyszereles.hu

JENEI LÁSZLÓ

A külsõ és belsõ nyílászárókat készítette:

Üvegszálas, poliészter készmedence 
telepítése, vízforgató berendezés, 
elhúzható polikarbonát medencefedés: 

Konyhabútor, fürdõ, gardrób és kiegészítõ bútorok:A kondenzációs kazánt szállította:

Teljes áramszolgáltatói ügyintézés és fogyasztási 
mérõhely kiépítése, valamint  komplett (erõs, struk-
turált) elektromos hálózat kivitelezése, garanciával.

Építész-tervezõ:

11

2001 óta látjuk 
el az Eurohonka 

OY magyarországi képviseletét, célunk, hogy a 
gerenda- és rönkházépítést mind a tradicionális, 
mind a modern irányban a legmagasabb szinten 
végezzük és megszerettessük Magyarországon.
Ennek a törekvésnek egy szép példája a fent 
látható épület, ahol az organikus stílusú tetőn 
egy modern gerendaház harmonikus kidolgo-
zása látható. Mindig kihívást jelent a megren-
delői elképzelések legmagasabb szintű megva-
lósítása, a folyamatok teljes körű elvégzése a 
tervezéstől a gyártáson keresztül a felépítésig.
             (Vízhányó Zsolt) 

A kivitel� ő  tollából

Schumacher Ajtóüzem
6345 Nemesnádudvar, Rákóczi u. Ipartelep
Tel./fax: 79/478-405  •  Mobil: 70/518-6275

www.schumacherajto.hu

telepítése, vízforgató berendezés, 

    EUROHONKA  

Iroda, bemutatóterem: 
1123 Budapest, Gyõri út 4.

Tel.: 1/356-5905
Mobil: 30/67-4487

fi nngerendahaz@t-online.hu
www.fi nngerendahaz.hu

Finn Gerenda- és 
Rönkház Kft.

     
      

    A
 házat kivitelezte:
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