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felületkezelõ anyag 
a nyílászárókon:

1. Amennyiben akár a fürdôszobában, akár a konyhában vagy más helyiségekben 
csempét szeretnénk rakatni, a gipszkarton falat egy speciális sínrendszerre rakassuk, így 
biztosíthatjuk a falak ereszkedésekor a csempék számára a mozgás lehetõséget.
2. A tetô rögzítésekor szintén ügyeljünk arra, hogy bizonyos mozgás maradjon a tetõ 
számára. Érdemes odafigyelni, hogy ügyes, kreatív szakemberek dolgozzanak házunk 
ezen frekventált részén, akik nem hagyják ki a számításaikból, hogy a fa élõ anyag, 
minden egyes darabja kicsit más, más nedvességtartalommal, más vastagsággal, és 
mindegyik az elsô néhány évben szárad, zsugorodik.
3. A nyílászárók elhelyezésekor szintén figyelembe kell venni, hogy legyen helye a 
fölöttük lévô rönköknek, gerendáknak az ereszkedéshez. Célszerû egy körülbelül 10 
centis légüres részt hagyni
4. A konyhabútor felsô részének az elhelyezésekor a gipszkartont ugyancsak egy 
sínrendszerre rögzítsük, biztosítva a függôleges mozgást.
5. Érdemes odafigyelni olyan apróságnak tûnô, mégis fontos részletekre, mint például a 
szagelszívó bekötése, amelynél a titok, hogy legyen egy flexibilis rész a csô végén, ami 
tud mozogni.
6. A villanyszerelésnél szintén nagyon sok egyedi részletre ügyelni kell. Már a tervezés 
fázisában tudni kell, hova akarom rakni a kapcsolókat, hogyan haladjanak a vezetékek.
7. Ha világosabb hatást kívánunk elérni gerenda- vagy rönkházunkban, fessük a 
mennyezetet fehérre. Így, ha „érik” is a fa az évek során, nem lesz sötétebb, ráadásul a 
fehérrôl az indirekt fények is jobban visszaverôdnek.
8. A ház tisztán tartásához nagy segítség: amikor elôször lecsiszolják a fát, 
kompresszorral fúvassák át, így a por nagy részét sikerül kiszippantani. Vendéglátóink 
további receptje szerint kívülrôl évente kétszer – tavasszal és ôsszel – érdemes slaggal 
átmosni alaposan a rönköket. Belülrôl a kezdeti idôkben porszívót használt a gondos 
háziasszony a nem kevesebb mint 500 négyzetméteres falfelületre. Mostanság már 
hosszú nyeles porolókefével takarít. takarításkor. 

STOP! 
A házigazdák 8 titka a sikeres rönkházhoz
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A fiatal házaspár 
rönkházban akarta 
kezdeni közös 
életét, és ettõl az 
elhatározásától 
nem is tágított.  
Gyerekként 
egy mesebeli 
házacskáról 
álmodoztak  ami az 
erdõ közepén áll, és 
árasztja magából 
a nyugalmat. 
Akkoriban még 
külön-külön, de 
eldöntötték, ha 
felnõnek, ilyen 
otthonuk lesz.
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Elbûvölõ
rönkház

az erdõ közepén
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vállalkozóval lehet találkozni, akik máról 
holnapra megszűnnek, nyom nélkül eltűnnek 
a piacról. Mindig meg kell győződnünk arról, 
valóban a megfelelő szakembereket találtuk-e 
meg, elővigyázatosnak és megfontoltnak kell 

lennünk mielőtt bele fogunk az építkezésbe. Nekünk nagy szerencsénk volt, hiszen a 
Platánplán Bt. vezetőjével gyerekkori ismerősök vagyunk, egy városban nőttünk fel. Attila 
tényleg remek munkát végzett” Vendéglátónk tanácsait érdemes megfogadnunk, a nagy 
szakértelemmel és pontossággal megépített rönkházak egyik kiváló példája az övé.
Két terasz, erkély, garázs és pince tartozik az épülethez.  A kétszintes ház alapterülete 50 
négyzetméter, ám ez becsapós, egyáltalán nem egy kicsi, hanem tágas, kényelmes otthon 
hatását kelti, ahol nagyon jól elfér a négytagú család. Igazi gyermekbarát belsőépítészeti 
megoldásokkal, ízlésesen kivitelezett rácsos lezárókkal találkozhatunk a belső térben, 
ezek a kétéves kisfiút is óvatosságra intik és óvják a balesetektől. A konyha és a nappali 
egy térben helyezkedik el. Zöld textíliák, könnyű, légies rattan bútorok, és a kandalló teszik 
karakteresebbé a teret. Csigalépcső vezet az emeletre, ahol a hálószoba, gyerekszoba 

nagyon sok mesében  
faházikó van. Olyanok,   
mint a rönkházak” – magyarázza 
nevetve a házigazda. Persze 

az élet jóval bonyolultabb, mint a 
mesék. A lelkes fiatal párnak elég sok 
idejébe telt, míg megtalálták a számukra 
legmegbízhatóbb szakembert és cégét, a 
kivitelező soproni Platánplán Bt-t. 
„ NagyoN fontos volt, hogy olyan 
kivitelezőt válasszunk, aki csakugyan 
rendelkezik gyakorlattal és tudással. Van 
tapasztalata abban, amit csinál. hiszen 
napjainkban rengeteg olyan építkezési 

családias
fiatalos ízek‘‘írta: NÉmeth VáNyi KLári

fotó: KráNitz ANdrás
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és a fürdő található. A fürdőszobában a 
csempézésnél a rönkfal elé egy faroslemez 
előfalat tettek, ezt csempézték le, így a fát 
közvetlenül nem éri víz, ez a megoldás 
védelmet garantál. A fürdőszobában 
szerepet kap a fehér szín, ami romantikus 
külsőt kölcsönöz a helyiségnek. Botond 
szobája igazi mintája a natúr, könnyen 
takarítható gyerekszobának. A faburkolaton 
legelésző bárányok, vidám kiegészítők 
garantálják a mókás, baba-bájos hangulatot.
természetes, környezetbarát és valóban 
mesébe illő rönkházat sikerült családi 
fészekké varázsolnia a házigazdáknak, 
ehhez csak gratulálni tudunk és még több 
boldogságot kívánni a falai közé!

Kellemes textíliával 
díszített kazettás ablak, 
növények és rattan 
fokozzák a romantikus 
fürdõ-hangulatot
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A faházak, legyenek akár rönk-, 
akár gerendaházak, környezetbarát 
és környezetkímélõ lakberendezést 
igényelnek. Ezek az épületek nem csupán 
a fenyõerdõk illatát árasztják magukból, 
hanem naturalisztikus hangulatot 
is, amit nem lehet és nem is szabad 
megváltoztatnunk. Érdemes kerülnünk 
a robusztus, sötét bútorokat, hiszen sok 
helyet elfoglalnak és inkább hatalmas 
belmagasságú, polgári otthonokba 
illenek. A könnyû, rattan és a kicsit 
ugyan tekintélyesebb rusztikus darabok 
sokkal jobban mutatnak. Kaspók, 
kosarak, színesre pácolt fapolcok, 
székek, asztalkák, esetleg tonett 
bútorok – például egy szép hintaszék 
– az otthonnak elengedhetetlen bájt 
kölcsönözhetnek, egyedivé tehetik azt. 
A szobanövények nem csak kitûnõ 
dekorációs elemek, de a levegõt is 
tisztítják és egy kis zöldövezetet 
teremtenek a falaink között. 

A környezetbarát 
lakberendezés

a fedett terasz 
még az õszi-téli napokon 
is védett kuckót kínál az 
otthoniaknak

atipikus finn építészeti stílust 
tükrözõ bejárati rész a család négylábúinak 
is nagyra értékelt tartózkodási helyel

PLAtáNPLáN Bt.
9400 sopron, rét u. 18/A.

tel.: 99/523-163
mobil: 20/9514-625

e-mail: fahaz@platanplan.hu
irodacím: 9400 sopron, terv u. 2.

A házat kivitelezte:


