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finn fából, 

Egyenesen Finnországból érkezett a Velencei tó szomszédságába a két kamiont megtöltő 
borovi fenyő, hogy a belőlük felépülő gerendaház második otthonul, pihenőhelyül szolgáljon 
vendéglátóinknak. Évtizedeket az építőiparban dolgozva, szakmabeliként döntöttek a 
gerendaház mellett. Történetüket ezúttal olvasóink is megismerhetik.

Gerendaház

csúcstechnológiával
zinban láttunk meg egy leányfalui házat, ami nagyon megtetszett nekünk. 
Akkor gondolkodtunk el, mi lenne, ha ebbe az irányban indulnánk el. 
A családfő még az egyetemi éveiből tudta, az Eurohonka egy régóta pros-
peráló finn cég a faiparban, amelynek komoly referenciái vannak egész 
Európában. Kivitelezőt keresve a cég magyar képviseletét is megkeresték, 
a szimpátia rögtön kialakult. Referencia házakat néztek, többek között a 
kiszemelt leányfalut is, amely összességében is elnyerte a tetszésüket. 
Arra jutottak, hogy bizonyos változtatásokkal egy ehhez hasonló számukra 
tökéletesen megfelel. A végleges terveket Jenei László öntötte formába. 
A faipari tervet a magyar kivitelezők kiküldték Finnországba, majd azokat 
beszámozva rakták a két kamionra. Ősszel érkezett a téli vágású, magas 
gyantatartalmú, sűrű évgyűrű szerkezetű borovi fenyő. Ekkorra már elkészült 
a fogadószerkezet, a közművek is rendelkezésre álltak.

írta: LUDVIG ERIKA   fotó: FRUITLINE

Közeledve a nyugdíjas évekhez 
a fővárosi élet után kicsit nyu-
galmasabb környezetre vágy-
tunk – eleveníti fel a kezdeteket 
a családfő. – Ráadásul a fele-

ségem nagyon szeret hobbi szinten ker-
tészkedni. Ezért amikor a körülményeink 
lehetővé tették, elkezdtünk az építkezés 
gondolatával foglalkozni. Először egy 
téglaházat terveztettünk, de amikor lát-
tuk, hogy számunkra nem ez a megol-
dás, a gyorsabb technológiák között is 
körülnéztünk. A Gerendaházak maga-

„Várakozáson 
felüli lett az 
otthonunk”
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„Az épületet a saroktelken igyekeztünk úgy elhelyezni, hogy az utcáktól távolabb 
kerüljön. Ennek az egyik oka a tájolás, a kertben így reggeltől estig süt a Nap. A telek 
mélyén megbúvó épület ezáltal hagyja érvényesülni a körülötte levő nyitott teraszt, 
udvart, ezzel is megidézve a környéken egykor általános nagy kertes beépítést.”
                        (Jenei László) 
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A földszintre került a központi lakótér a nappalival, étkezővel és a kony-
hával. Két háló, a fürdő, a wc és a háztartási, illetve gépészeti helyiség is 
itt kapott helyet, míg az emelet az egyik nagy kedvenc nyitott galériáé és 
a hálószobáé. A garázsról se felejtkezzünk el, amely meghosszabbítása 
a lakóépületnek, mégsem azzal egy testként jelenik meg. 

Nézzük csak az elrendezést! 

A házigazda tanácsai építkezés előtt 
állóknak: 

„Nagyon precíz dologról van szó– meséli a házigazda. 
– Minden egyes fadarabon rajta volt a matrica a meg-
rendelővel, a jelekkel, ami alapján a kivitelező brigád 
szépen összerakta a házat.

Nézzenek meg referenciákat és ne higgyenek 
kalandoroknak. Olyan kivitelezőt kell választani, 
aki felé bizalom van. Mi Zsolttal azonnal megta-
láltuk a közös hangnemet, és amit vállalt, azt meg 
is csinálta. Minden a megállapodás szerint történt. 
Akitől távol áll az építőipar, ne sajnálja költséget 
a műszaki ellenőrre. 
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„A belső színt saját magunk kevertük. Először felfestettünk mintaszíneket, 
majd láttuk, hogy az egyik túl világos, a másik sem az igazi… Végül össze-
kevertük őket. Tetszenek nekünk a jópofa zöld ablakkeretek, úgy gondoljuk, 
emelik az esztétikát. A lakberendezésben is a világos színvilágot igyekez-
tünk követni, alkalmazkodva a ház szerkezetéhez, minőségéhez.  

Színvilág. 

„Várakozáson felüli lett számunkra a 
ház, nagyon jó érzés benne lakni. Kivá-
ló a hőszigetelése, a klíma rendkívül 
kellemes. Nálunk hagyományos fűtés-
rendszer lett kialakítva, jó minőségű 
kondenzációs kazánnal – padlófűtéssel, 
a hálószobákban pedig radiátorokkal. 
De a téli tapasztalatot magunk mögött 
hagyva, igazán nem kell sok energiát 
használnunk a fűtésre.” 

Faggatjuk vendéglátóinkat,  
jó döntés volt-e a gerendaház?
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A természet közelében olyan „természetbarát” otthon szüle-
tett, amely a környezetéhez is tökéletesen illeszkedik. Méltán 
lehetnek rá büszkék tulajdonosai is. Mesélik, a telek mellett 
halad el egy turistaútvonal, sokszor csapatostól jönnek a ki-
rándulók, akik rendszeresen megállnak, érdeklődnek, tetszé-
süket, elismerésüket fejezik ki. Volt, akinek a házigazdák meg 
is mutatták a házat. 
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           EUROHONKA

Iroda, bemutatóterem:
1123 Budapest, Győri út 1.

Tel.: 1/356-5915
Mobil: 30/267-4487

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

Finn Gerenda- és Rönkház Kft.

    
    

     
     

     
      

       
  A házat kivitelezte:


