
GERENDAHÁZAK

V ERANDA

16

Ennek a mesebeli finn geren-
daháznak a története, ha hi-
szik, ha nem, ott kezdődött, 
hogy Gabriella, a háziasszony 
szerette volna, ha édesanyja 
vele tud lakni, és máshol élő
kutyáját szintén szerette vol-
na maga körül tudni. Vagyis 
kellett egy ház... Kapóra jött, 
hogy a fővárosban elszaba-
dultak a lakásárak, így köny-
nyedén és kedvezően sikerült 
eladnia budapesti lakását, 
aminek az árából bele tudott 
kezdeni egy építkezésbe. 
Hogy lett ebből gerendaház, 
máris megtudhatjuk.

Finn gerendaház
Húszéves álom  vált valóra

írta: LUDVIG ERIKA   fotó: FRUITLINE

a Dunakanyarban

Volt egy nagyon régi katalógu-
som egy neves finn cégtől, 
talán 20 éves is lehetett, ami 
újra és újra a kezem közé ke-
rült. Ezt nézegettem és álmo-

doztam. Régi vágyam volt, hogy egy-
szer majd nekem is lehessen egy ilyen 
házam. Most, amikor megnyílt a lehe-
tőség az építkezésre, nem volt kérdés, 
hogy ebből a katalógusból választom 
ki leendő otthonomat.”
Gabriella felkereste a finn cég magyar 
képviseletét, mutatva nekik az általa 
kiszemelt házat. „Ugyanígy nézzen ki 
– formájában, színvilágban, nyílászá-
róival” – kérte tőlük. Belső képek nem 
voltak, sőt a ház hátsó része sem lát-
szott, ezeket a részleteket az orom-
falas hátsó résszel, a galériás megol-
dással a tervezővel együtt találták ki. 
A galéria azért is tűnt praktikusnak, 
mert a keskeny, ám gyönyörű, ősfás 
telekre széltében nem tudtak volna 
terjeszkedni, csak felfelé. 

„- A tervezésben több kihívás is akadt – meséli Jenei László építész. 
– Egyrészt a telek keskenysége, másfelől a háznak legalkalmasabb 
helyen egy elbontott pince nyomai, és egy, az alapok ásása közben 
felfedezett régi kút, ami azonban megtartásra érdemesnek bizonyult.
A belső kialakításkor lényeges volt, hogy valahol legyen egy otthoni 
munkavégzésre is alkalmas dolgozó. Egy olyan zug, ahol az ember épp 
csak annyira vonja ki magát a ház közös tereiből, hogy közben mégis 
benne marad. Így jött létre a nappali légteréhez kapcsolódó galéria.” 

"
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Gabriella eltökélt volt abban, hogy be-
lül fehérre festett falakat szeretne, a 
kandallót is fehérben álmodta meg. 
S hogy egy másik színt is vigyen az 
otthonába, a türkizt találta ki – a sző-
nyegben, a kiegészítőkben. A külső-
ben szürkét kevertek a barnához, ez 
eredményezte ezt a különleges színt.  

Finnországból származik a téli vágású, magas gyantatartalmú, sűrű év-
gyűrű szerkezetű borovi fenyő. A faipari tervet a magyar kivitelezők előbb 
kiküldték Finnországba, ahol méretre szabták a gerendákat, majd azokat 
beszámozva rakodták a kamionra, ami a Dunakanyarba szállította azokat. 
Ahogy belépünk a házba, máris az étkezős konyhában találjuk magunkat, 
ahová a háziasszony egy kis asztalkát tett három székkel. Persze, ha 
vendégek érkeznek, a nappali szürke, rusztikus, fehér lábú asztalát ülik 
körül. 

Az alapterület 87 m², 
a galéria 60 m², ehhez 

csatlakozik egy 16 m²-es 
fedett terasz.



GERENDAHÁZAK

V ERANDA

18



GERENDAHÁZAK19

A földszintre került még két hálószoba – a ház két végébe 
-, középre a fürdő, a wc, egy pici gardrób, valamint a mosó-
konyha. A galérián kapott helyet a vendégszoba, előtte a 
nyitott dolgozóval. 
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„A gyerekkoromból voltak emlékeim, mit 
jelent egy építkezés. De ez a mostani 
sokkal egyszerűbb, tisztább volt, mint 
ami a hajdani emlékeimben élt. Szinte 
kivétel nélkül váratlanul, ötletszerűen 
tudtam csak kiugrani az építkezésre, de 
mindig azt láttam, 8-10 ember összhang-
ban dolgozott, tette a dolgát. Ment min-
den, mint a karikacsapás, gyakorlatilag 
5 hónap alatt készen lett a ház. Tartottuk 
a költségvetést is. Azon nevettem, hogy 
a szakemberek, akik jöttek hozzánk dol-
gozni, szinte mind így szóltak: „én is min-
dig ilyet akartam” vagy „a feleségemnek 
is ez az álma”!

    EUROHONKA  

Iroda, bemutatóterem: 
1123 Budapest, Gyõri út 4.

Tel.: 1/356-5905
Mobil: 30/267-4487

finngerendahaz@t-online.hu
www.finngerendahaz.hu

Finn Gerenda- és 
Rönkház Kft.

     
      

    A
 házat kivitelezte:

„2001 óta látjuk el az Eurohonka OY magyaror-
szági képviseletét. Célunk, hogy a gerenda- és 
rönkházépítést mind a tradicionális, mind a mo-
dern irányban a legmagasabb szinten végezzük 
és megszerettessük Magyarországon.
Ennek a törekvésnek egy szép példája a fent lát-
ható épület. Örülünk, hogy ebben az erdei kör-
nyezetben egy tradicionális, szigetelésében ki-
váló, modern épületet építethettünk. Mindig ki-
hívást a jelent a Megrendelői elképzelések leg-
magasabb szintű megvalósítása, a folyamatok 
teljes körű elvégzése a tervezéstől a gyártáson 
keresztül a felépítésig.” (Vízhányó Zsolt)

A kivitelező tollából

A külsõ és belsõ nyílászárókat készítette: Építész-tervezõ:

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

Schumacher Ajtóüzem Jenei László

M.L.S. Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Sellõ u. 8.
Tel.: 24/525-400
Fax: 24/525-420
www.milesi.hu

A faanyagok felületkezelése:


