Szobaváltozatok

Nélkülözhetetlen útmutató

A LAKBERENDEZÕ VÁLASZOL

A mai korszerû lakberendezésben a radiátorokat sem kell elrejtenünk.
Sõt! A design fûtõtestek otthonunk szépségét is emelhetik.
A DESIGN RADIÁTOROK
FÛTÕEREJE UGYANOLYAN JÓ, MINT
A HAGYOMÁNYOSOKÉ?

MILYEN STÍLUSÚ ENTERIÕRBE
ILLESZKEDNEK A DESIGN RADIÁTOROK?

Fias Berta: A lakóterek fûtési igényét a
kifûtendõ légköbméter, a kazán teljesítménye és a szigetelés figyelembevételével
az épületgépész adja meg: azaz meghatározza, hogy hány kw-os radiátor
szükséges helyiségenként. Ennek tudatában kell megvennünk a megfelelõ teljesítményt leadó fûtõtesteket, legyen az
hagyományos vagy design radiátor.
Istók Zsuzsa: A radiátorokat külsõ
megjelenésük alapján nevezzük design
radiátornak. Mûködésük szerint lehetnek melegvizes és elektromos radiátorok.
Mivel mindkét típust napjaink modern
mûszaki megoldásaival tervezték és kivitelezték, a kor "környezetvédelmi
irányvonalainak" is meg kell felelniük,
ezért fûtõerejük is jobb a hagyományos
radiátorokétól.

FB: Bármilyenbe! A design radiátorok
formáját és színvilágát tekintve a választék szinte határtalan. Fontos, hogy az enteriõrünkbe illõ design mellett a radiátor
elsõdleges funkciójának, azaz a fûtésnek
eleget tudjon tenni. Tehát vigyázni kell,
ne áldozzunk fel esetlegesen a design
oltárán a megfelelõ hõ nyújtotta komfortérzetünket.
IZS: Minden enteriõrben megállják a
helyüket, csak a megfelelõt kell kiválasztani. Például egy egyszerû formájú fallal
azonos színû radiátor belesimul az enteriõrben, ugyanakkor egy formailag egyedi
megoldásokkal rendelkezõ radiátor, amelyet egy központi helyen helyezünk el,
akár az enteriõr dísze is lehet.
NM: A nagyon széles anyag, forma és
stílus választék miatt bármilyen enteriõrbe lehet oda illeszkedõt találni, legyen
az ultramodern, vagy akár hagyományosan klasszikus. A legötletesebb, legegyedibb radiátorokról ránézésre meg sem
lehet állapítani, hogy nem csak egy design elem a helyiségben, hanem fontos
funkcióval is bír. Egyedi kialakításuk az
otthon igazi díszévé teheti õket.

Néder Melinda: A design radiátorok
fûtõereje ugyan olyan jó, mint a hagyományosoké, nagy méretválasztékban és
ettõl függõ teljesítményben kaphatók, illetve többféle bekötési mód közül is
választhatunk, akár elektromos kivitelben is rendelhetünk. Bármilyen, már
meglévõ rendszerbe beköthetõek. A
különféle típusokhoz megfelelõ csatlakozókat és termosztátos szabályozókat
is lehet választani a radiátorral azonos
felülettel.

Fias Berta
interior designer
Tel.: (06 30) 930 5444
E-mail: berta.fias@luispirit.hu
luispirit.hu
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Néder Melinda
tervezõ lakberendezõ
Tel.: (06 30) 459 7122
e-mail: otherside@otherside.hu
blog.otherside.hu

MENNYIRE ELTERJEDTEK ITTHON?

FB: A design radiátorok a hazai piacon
néhány éve jelentek meg. Napjainkban
egyre elterjedtebbek. A design radiátorokat elsõsorban a design és lakberendezés hívei választják, azok akik figyelik
a trendeket, hiszen léteznek olyan
darabok, amelyek szinte beleolvadnak az
enteriõrbe, nem kapnak kiemelt szerepet,
pont az a céljuk, hogy az avatatlan szemnek szinte láthatatlanná váljanak. Így egy
klasszikus otthonban is meg tudja találni
a helyét.
IZS: Az tapasztalom, hogy egyre többen
választják, kezdenek széles körben elterjedni a vásárlók/lakberendezõk körében.
A design radiátorok árai drágábbak a
hagyományos radiátorok áránál, de ezek
között is különbözõ árkategóriájú radiátorok találhatóak.
NM: A design radiátorok exkluzív, luxus
kategóriás fûtõtestek, melyek szinte már
belsõépítészeti mûalkotások. A hagyományoshoz képest magasabb árkategóriájuk miatt még kevésbé elterjedtek az
átlag lakás tulajdonosok körében, pedig
szépségük miatt érdemes elgondolkozni
azon a kompromisszumos megoldáson,
hogy például egy egyszerûbb, letisztultabb burkolatú fürdõszobát, drága dekor
csempék helyett inkább egy egyedi
fûtõtesttel is stílusossá varázsolhatunk.
Istók Zsuzsa
lakberendezõ
Tel.: (06 20) 987 81 78
E-mail: istok.zsuzsa@upcmail.com
istokzsuzsa.hu

A varázslatos
PADLÓSZÕNYEG
A levegõtisztító szõnyegpadló
Ebben a számunkban a szõnyegpadlók felsõ szegmensébõl mutatunk be egy
igazi különlegességet: a katalizátoros szõnyegpadlót. Bár a katalizátoros
szõnyegpadlók immár nyolc éve a kereskedelmi forgalomban elérhetõek,
legtöbbünk a mai napig nem is hallott róluk, pedig különlegességük és antiallergén hatásuk miatt sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. Fõ tulajdonságuk, hogy a szoba levegõjének károsanyag tartalmát csökkentik, a
cigarettafüstöt és egyéb égéstermékeket lebontják, így használatuk a belsõtéri
allergén betegségben szenvedõknél kifejezetten javasolt.
Otthonok és Kertek
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HOGYAN MÛKÖDNEK A KATALIZÁTOROS
SZÕNYEGPADLÓK?

EGY KÜLÖNLEGES INNOVÁCIÓ:
A KATALIZÁTOROS SZÕNYEGPADLÓ

A katalizátoros szõnyegpadlók gyakorlatilag ugyanúgy néznek ki, mint hagyományos társaik, a különbség "mindössze" abban áll, hogy a szõnyeg szálaira a
gyártás során egy speciális katalizátorréteg kerül
felvitelre. Ez a réteg a klasszikus értelemben nem szûri
meg a levegõ szennyezõdéseit (ahogy például egy
konyhai elszívó tenné), hanem ehelyett a levegõben
lévõ többféle szennyezõanyagot ártalmatlan alkotóelemére (jellemzõen szén-dioxidra és vízre) bontja le,
miközben a reakció során a padlószõnyeg nem is változik meg. A folyamat nagyon hasonlít a gépkocsik katalizátorában zajló reakcióhoz.

Az elmúlt néhány évben több katalizátoros technológiát alkalmazó padlószõnyeg is megjelent. Bár a katalizátoros
burkolatok ára az alkalmazott technológia miatt egy-két ezer
forinttal magasabb a hagyományos társaiknál, de a nemzetközi vizsgálatok egyértelmûen bizonyították, hogy ezen
termékek antiallergén hatásúak és hatékonyan csökkentik a
lakás károsanyag-terhelését. Mindezek miatt a jövõben a
katalizátoros burkolatok jelentõs elterjedése várható.
A katalizátoros padlószõnyegek hatalmas elõnye, hogy a
káros szennyezõanyagokat nem halmozzák fel, hanem
azokat egyszerûen lebontják és megsemmisítik. Külön öröm,
hogy a hatás – ahogy a kocsik katalizátora esetében sem –
nem csökken az idõ múlásával. Az alkalmazott technológia
egy sor szénhidrogént és nitrogént tartalmazó káros vegyületet képes hatékonyan lebontani: a katalizátoros szõnyegpadlók különösen hatásosan csökkentik a veszélyes
formaldehid-koncentrációt, a cigarettafüstöt vagy a kellemetlen ételszagokat. Az ilyen szõnyegpadlók alkalmazása
elsõsorban kórházakban, idõsek otthonában, dohányfüsttel
terhelt helységekben, vagy gyerekszobákban javasolt, azaz
mindenhol, ahol az egészséges levegõ biztosítása elsõdleges
feladat.

VESZÉLYESEK-E A FABÚTORAINK?
Mi tagadás, gyakran nehéz helyzetben van, aki egészségtudatosan szeretné lakása berendezését megtervezni.
Vegyük példának okáért az egyik legalapvetõbb döntést:
milyen legyen a lakás burkolata? Sokan a szõnyegpadlókat tartják a legkomfortosabb burkolatnak,
mások a természetes faalapú, vagy fautánzatú burkolatokat részesítik elõnyben. A fa kétség nélkül az
egyik legnemesebb és legõsibb lakberendezési
alapanyagunk, jó azonban szem elõtt tartanunk,
hogy a fabútorok és faburkolatok kezeléséhez
és tartósításához korábban használt gyanták, lakkok és festékek talán az egyik legnagyobb fenyegetést jelentették egészségünkre. Egyes lakkok, vagy a furnérbútorok és parketták ragasztói több
más káros vegyület mellett igen
veszélyes aldehideket tartalmaztak, amelyek folyamatosan a
szoba légterébe jutottak. A levegõben lévõ formaldehid például
már egészen kis koncentrációban
is irritálja az emberi szemet, orrot
és bõrt, a körmök berepedezhetnek,
a hajszálak megtöredeznek. A probléma a ritkább szellõztetés következtében
a téli idõszakokban még hatványozottabban
jelentkezik, ráadásul a hasonló tünetek miatt
sokan egyszerû vitaminhiányos állapotot sejtenek, gyakran tévesen. A fenti panaszok
Egy kis kémia: hogyan mûködik a katalizátor?
A faburkolatok és fabútorok által "kilehelt" formaldehidnek a levegõbõl történõ
további tényezõk esetén (pl. dohányfüstös
eltávolítására több próbálkozás is született. Ezek közül az egyik legsikeresebb –
környezetben) még intenzívebben jelentegészen elképesztõ módon – a gépkocsik katalizátorának mûködési elvét próbálja a
keznek, a tünetegyüttest az orvostulakáson belül lemásolni. A gépkocsi üzemanyagának elégetésekor keletkezõ kipudomány az elmúlt évektõl már önálló
fogógázok egy speciális anyagú, többrétegû és igen nagy (több ezer m2-t is elérõ)
névvel is jelöli: "betegház" (sick house)
felületû szerkezetbe (magába a katalizátorba) kerülnek, ahol a káros vegyületeket ártalmatlan és egyszerûbb molekulákká (széndioxiddá és vízzé) esnek szét.
szindrómának.
Ugyanezen elven egyszerûen megvalósítható lakótereink levegõjének tisztítása is. Mindehhez nem kellene más, mint egy minél nagyobb, a levegõvel folyamatosan érintkezõ
felület. Erre a szerepre elvileg tökéletesen alkalmasak lennének a lakásban lévõ tapéták,
függönyök és szõnyegpadlók is, mivel mindegyikük a lakáson belül található és folyamatosan nagy levegõfelülettel érintkezik, ráadásul mindegyikük felületére könnyedén
felvihetõek a láthatatlan, mikroszkopikus méretû katalizátorszemcsék.
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Az elsõ katalizátoros szõnyegpadlókat a
2003 évi Domotex vásáron DuraAir márkanév alatt a Dura gyár mutatta be, ahol
termékéért azonnal innovációs nagydíjat
kapott. Magyarország egyik legnagyobb
katalizátoros szõnyegpadló-választékát,
az "INKU Refresh" padlószõnyeg-családot
az INKU Kft forgalmazza.
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