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JÚNIUS mit, mivel, hogyan?

VALAMI CÍM

Beltéri ajtó vásárlása esetén még kevesen van-

nak olyanok, akik üvegajtót választanak, mert

fenntartásaik vannak az üveggel szemben.

Pedig a lakberendezôk izgalmas és esztétikus

dizájnelemként tekintenek az üvegajtóra, mivel

fényáteresztô képessége miatt átláthatóvá, vilá-

gossá teszi a tereket, változatos felületkialakítása

pedig számos lakberendezési lehetôséget rejt

magában. 

Sokaknak azonban éppen az átláthatósággal van

bajuk, az intimitás hiányát kifogásolják. Egy irodai tárgyalóban jól mutat egy kétszár-

nyú, átlátszó üvegajtó, de a lakásban már nem biztos, hogy mindenki örül neki. 

Szerencsére ma már sok olyan felületkezeléssel készült üvegajtó közül választha-

tunk, amely a privát szféránk intimitását is biztosítja. A homokfúvott vagy a festett

modellek kellô optikai elkülönülést nyújtanak, mégsem sötétítik el a tereket.

A festett üvegajtók között találunk olyan típust is, amely a napszaktól és az ajtólapot

érô direkt fénymennyiségtôl függôen világosabb vagy sötétebb színárnyalatúnak

mutatja magát.

Attól függôen, hogy ki mennyire szeretné átláthatóvá tenni otthonát, választhat fes-

tett vagy mart motívumokkal díszített ajtólapot, amely összhangba hozható a lakás-

ban levô textilekkel is.

Az üvegajtók további elônye, hogy szinte bármilyen fa- vagy acéltokkal kombinál-

hatók, így a lakásunkban levô tokok stílusazonosak maradnak.

Bôvebbet: www.mantu.hu

Élô vagy mû?

Igényes kaspókban természetesebbnek

hatnak a mûnövények is. Ha nem

idegenkedik tôlük, alkalmazza bátran,

s lakása fényszegény szegleteiben is

illúziót keltô virágai lehetnek. 

K Szeretném, ha válaszolnának egy

kérésemre, amelyen már régóta rágódok.

Használhatok-e mûvirágot a lakásomban?

Van-e valami szabály, ami ellene szól, vagy

vásároljak nyugodtan, nem lesz giccses

a hatása? B. ERIKA, E-MAIL

Nehezet kérdezett és egyúttal könnyût is. A virág

és a virágminta szinte mindenütt megjelennek

az idei lakberendezésben. Hatalmas, színes

virágmotívumokkal díszítettek a textilek és a

tapéták. Érdemes azonban csínján bánni az ilyen

anyagokkal, mert ezek azon esetek, amikor

a kevesebb valóban több, szebb. Az élô virágból

hozzáértéssel kötött csokrok, amelyek

alkalmazkodnak színükben, stílusukban is

a berendezéshez vagy az alkalomhoz, nem

helyettesíthetôk száz százalékban semmi mással.

De általában nagyon rövid ideig ôrzik meg eredeti

szépségüket, különösen akkor, ha nem kedvezôek

a helyiség adottságai. Tehát választhat otthonába

olyan mesterségesen elôállított virágokat,

növényeket, amely elnyerték tetszését, de

választása minôségi termékre essék! Ilyenek

pl. a Sia virágai, virágzó növényei, fái, amelyeket

a La Tenda-Home (www.latenda.hu) forgalmaz.

Élethô növényei, virágai szinte

megkülönböztethetetlenül utánozzák a valódit,

könnyen tisztíthatók, kültérben is tartósak.


