VERANDA

Tradicionális rönkház
finn fából, modern fílinggel
A Finnországban elkészített
faipari tervet ellenőrizték,
hogy az építési szabályoknak
minden tekintetben megfeleljen.
Majd megérkezett a faanyag
Finnországból, a cég dolgozói
pedig nekiláttak az építésnek.

A rönköket belülről szigetelték
az előírásoknak eleget téve. A külső
falak természetesen eredeti rönkfalak.

írta: LUDVIG ERIKA fotó: GAÁL BERNADETT

Egy mindössze 750 fős, gyönyörű fekvésű falvacskában
épült fel Bernadett és Stefan szemrevaló, kívül tradicionális,
belül modern terekkel kialakított rönkháza. A házigazdák
nem csak azért büszkélkedhetnek új otthonukkal, mert egy
tetőtéri bérlakásból költöztek ide, életterük szépsége, a fa
melegséget sugárzó, egyedülálló, különleges hangulata is
csodálatot vált ki…

A

rönkház párom nagy álma volt
– meséli történetük kezdetét a
háziasszony, Bernadett. – Egyszer egy takarítás közben kinyomtatott képekre lettem figyelmes. Mire a párom mondta, ki ne
dobjam őket, hiszen élete nagy álma,
hogy egyszer ilyen rönkházban éljen…
Kis idő múlva elkezdtem nézelődni az
interneten. Kivitelező cégeket kerestem,
megbízható referenciákkal.
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Megkerestünk többeket, és az Eurohonka Kft. ügyvezetője volt az, aki kimerítő választ adott minden kérdésünkre.
A munkái nagyon meggyőztek bennünket, ezért is döntöttünk úgy, az ő segítségével építjük fel otthonunkat.”

Tervek & kérések.
A fiatal pár kizárólag finn eredetű fában
gondolkodott. Ragaszkodtak a nagy,
nyitott terekhez és a nappali nyitott fe21
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délszékéhez, ami nem kevesebb mint 7,5 méteres belmagasságot eredményezett. Fontos volt, hogy legyen egy elszeparált hely a vendégeknek,
így a bejárat közelében alakították ki a fürdőt és a vendégszobát.
A földszinten kapott még helyet az amerikai konyhás nappali a kandallóval
– ezek szintén a tervezési sarokpontok között szerepeltek. Az emeleti
rész teljesen privát szféra lett, nyitott hálóval és ahhoz kapcsolódó gardróbbal, valamint a nagy kedvenc káddal. Szerették volna, hogy sok nyílászáró kerüljön beépítésre, a nagy üvegfelületek révén sok fény áradjon a beltérbe. A dupla garázs szintén a házigazdák fontos kérései között szerepelt.
A cégvezető összeállította a költségvetést, közben zajlottak az engedélyeztetések.
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Komfort a rönkházban.
A 130 négyzetméteres ház nagy terei és
belmagassága ellenére természetesen
teljes komforttal szolgálja a háziak kényelmét. A rönkház kellős közepére került a kandalló, az enyhébb időszakokban
elegendő ezzel fűteni. Ha hűvösebbre
fordul, jöhet a hőszivattyú és a padlófűtés, ezentúl a napelemek is meghatározóak az elektromos energiaellátásban.
A tavasztól őszig terjedő időszakban
képesek a ház összes energiaellátását
biztosítani.

Lakberendezés, belső terek
& színvilág.
„Igyekeztünk nem sok színt használni.
A padló, a járólap mindenhol szürke, a
szobákba, valamint az emeleti fürdőbe
vynilt raktunk le burkolatként. Ügyeltünk
arra, hogy ezek világosak legyenek.

A bútorok többsége szürke, a konyhabútor egy világos betonszínt kapott.
Törekedtünk arra, hogy sok modern elem kerüljön beépítésre. Egyik kedvencünk a szabadon álló kád. Nem kevésbé szeretjük a kandallót, a fémkorlátot. Úgy gondoljuk, a kombinációk, amilyen anyagokkal, színekkel
dolgoztunk, teszik a házat modernné.”

Komfort a rönkházban.
„Mi azt mondjuk a tervezgetőknek, ne spóroljanak a négyzetméterekkel.
Ha az egész házat rönkfalakkal építik, figyeljenek arra, hogy a helyiségek
megfelelő méretűek legyenek. És hallgassanak a sok tapasztalattal rendelkező, jó szakemberek tanácsaira is. Mi hálásak voltunk ezekért. Például,
hogy törjük meg a rönkfalakat más anyagokkal, fehér felületekkel.”

S hogy mit szólnak
a vendégségbe érkezők?
„Nagy meglepetést vált ki a modern belsőépítészet. Nem lehet elmondani,
mennyivel otthonosabb itt lakni, mint egy téglaházban. Egy téli napon, amikor befűtünk a kandallóba… nagy boldogság. A teraszra kilépve pedig az
erdőt, a természetet látjuk. A nyugalom szigete ez a számunkra. Amióta
felépült a ház, az összes karácsonyt itt tölti a család…”
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zat kivitelezte:
A há

EUROHONKA
Eurohonka Finn Gerendaés Rönkház Kft.
Iroda, bemutatóterem:
1123 Budapest, Győri út 1.
Tel.: 1/356-5915, Mobil: 30/267-4487
finngerendahaz@t-online.hu
www.finngerendahaz.hu
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A kivitelező tollából
„2001 óta látjuk el az Eurohonka OY magyarországi képviseletét. Célunk, hogy a gerenda- és
rönkházépítést a legmagasabb szinten végezzük
és megszerettessük Magyarországon.
Ennek a törekvésnek egy szép példája a fent látható épület. Örülünk, hogy ebben a vidéki környezetben egy tradicionális, szigetelésében kiváló,
modern épületet építethettünk. Mindig kihívást
jelent a megrendelői elképzelések legmagasabb
szintű megvalósítása, a folyamatok teljes körű
elvégzése, a tervezéstől a gyártáson keresztül
a felépítésig.”
(Vízhányó Zsolt)

A napelemek szállítója:

Totalsolar Kft.

– Fejős Tamás ügyvezető
Optimalizált napelemes rendszerek
1155 Budapest, Wysoczki u. 1/b
Tel.: 70/666-0088 • info@total-solar.hu
www.totalsolar.eu

A házban lévő fürdőkád forgalmazója:

wellis.hu

Budapest XV., Gábor Áron utca 10. • Tel.: 1/310-7271
Budapest XI., Budaörsi út 31/C • Tel.: 1/310-7270
Budapest III., Pünkösdfürdő utca 52. • Tel.: 1/808-9366
Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz. • Tel.: 29/564-380
Keresse termékeinket országszerte partnereinknél!

