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nívó    & attraktivitás 
Vagány terek, 

Kerek esztendeje egy kiemelten energiatakarékos, szépen tervezett, minőségi kivitelezéssel 
épülő ház fázisait mutattuk be olvasóinknak. Az impozáns családi ház elkészült és szerencsére 
a lakberendezésnél sem tették lejjebb a lécet. Igazi ötletarzenált tartogat, de elegáns vissza-
fogottsággal tálalva.

Alpok-aljára néző, vas-megyei 
kis település, tágas telek, nyu-
galom és egy jövőbe mutató ott-
hon a Platánplán Mérnöki Iroda 
generálkivitelezésében. Ugye 

emlékeznek? 
A tulajdonos karakterét megismerve sem-
miképpen nem vártuk, hogy „közhelyes” 
lakberendezéssel tölti majd be a tágas, 
szépen tervezett tereket…, de mégis rá-
csodálkoztunk az eredményre!
– Egy belsőépítészt is felkértünk – avat 
be a házigazda –, szintén a Platánplán, 
Bogdán Attila ajánlása alapján. A dizájner 
látványterveket készített, és ezt követve, 
de közös munkával alkottuk meg a lak-
berendezést. Ajánlom mindenkinek, hogy 
érdemes ezt a pluszköltséget felvállalni, 
mert nagyon nagy segítség. Nehéz elkép-
zelni ugyanis a kezdetben, hogy milyen 
lesz a végeredmény – és egy jó látvány-
terv segít ebben. Szerintem ilyen szintű 
munkát így lehet csak megvalósítani. 

Letisztult formák, nemes, 
természetes anyagok .

A modern megjelenés 
otthonos kényelemmel 

párosul

írta: BOROS EDIT  fotó: KRÁNITZ ANDRÁS
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A tolóajtóval történő térelválasztás 
ötlete például tőlünk jött. Ez az én má-
niám, mert nagyon szeretem a nyitott 
tereket. Volt egy olyan lakásunk, ahol a 
nappali a hálóval egybe volt, kicsit pent-
house stílusban. Ha behúzzuk a tolóajtót: 
megvalósul a magánszféra. De nappal, 
amikor a család mozog, kinyitjuk, és még 
nagyobbnak, szellősebbnek tágasabb-
nak látszik a lakás. Jól ki lehet használni 
a teret!
– Az építkezés idején nagy várakozással 
tekintett „lélegző falszerkezet” és a ház 
szigetelése, energiatakarékos megoldásai 
elé. Beváltotta a reményeit?

– Most nagyon ki van próbálva a ház, 
mert régóta és hosszan tart a kánikula. 
Ezért volt fontos, hogy meg tudjuk őrizni 
a ház átlag hőmérsékletét. Ezekben a na-
pokban nagyjából 2-3 fokot melegszik 
napközben a hőfok, tehát valóban nagyon 
jó a hőszigetelése a háznak! Ehhez ter-
mészetesen az kell, hogy reggel átszel-
lőztetünk. Korai kelők vagyunk, fél 6 kö-
rül jól átszellőztetjük a házat. Ilyenkor 
lehűl olyan 22 °C-ra és lesz belőle délu-
tánra úgy 25 °C, ami nagyon kellemes, ha 
kint épp 35 °C van! A kereszthuzatnál sze-
rintem nem találtak ki gyorsabb átszel-
lőztetést. A szellőztetés, a kiváló szigete-
lés mellett az árnyékolók is nagyon fon-
tosak. A zsalúziák nélkül nem tudna mű-
ködni mindez. Az árnyékolással lehet ját-
szani, programozható, távolról irányítható.

Természetes 
anyagokból a 
legmodernebb 
megjelenéssel:

„ütős" párosítás...

LÁTVÁNYTERV ÉS MEGVALÓSULÁS
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Télen még nem laktunk itt, de a kivite-
lezők már bent dolgoztak. 18 °C-ra volt 
beállítva a temperáló fűtés, és a nappa-
liba 22 °C volt februárban, mert a nagy 
nyílászárók beengedték a téli napot. 
– Feltűnően sok a fa…
– Mert szeretjük! Én asztalos családból 
származom, édesapám asztalos volt. Nem 
olyan nehéz belátni miért szeretjük a fát. 
Ennek ellenére az arányokat meg akar-
tam találni, hogy ne essek túlzásba. De 
nagyon jól tud mutatni, a tölgyszínek, a 
diószínek, hol sötétebb, hol világosabb 
árnyalatok, olyan szép, természetes ha-
tása van.
Építkezés alatt nagyon elégedettek vol-
tak a generálkivitelezővel, most, hogy 
benne élnek a házban, hogyan vélekedik?
– A Platánplánnál az a jó, hogy mindig 
a minőségre törekednek. Abszolút elége-
dettek vagyunk velük.
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A fa sokféle színével, fajtájával a 
burkolatokban is visszaköszön, nem 
csupán a ház szerkezetének fontos eleme.
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A házban lévő szanitereket 
forgalmazza:

A garázskaput gyártja és forgalmazza: A külső nyílászárókat és 
a zsaluziát készítette:

AQUA TRADE Kft.
aquatrade online fürdőszoba
www.aquatrade.hu – webáruház
Tel.: 30/985-5173

HÖRMANN HUNGÁRIA Kft.
kapuk • ajtók • ipari kapurendszerek
Tel.: 80/88-75-75
www.hormann.hu

MARKETÉRIA Kft.
kapuk • ajtók • ipari kapurendszerek
Mucsi László • 30/222-7966
iroda@marketeria.hu
www.marketeria.hu 

          PLATÁNPLÁN

    
    

    
     

     
      

       A
 házat kivitelezte:

Iroda: 9400 Sopron, Rét u. 25.
Tel.: 20/951-4625

Székhely: 9653 Répcelak, Jókai Mór u. 33.
info@platanplan.hu
www.platanplan.hu

Mérnöki IrodaP
la

tá
n
p
lá

n
 k

é
sz

h
áz

Tapasztalat szülte tanácsok:
Érdemes az elején minél több időt eltölteni a tervezés minél részletesebb kidolgozásával. Amikor 
a terek elosztását lefixáltuk, még nem gondoltam arra, hogy majd milyen burkolatokat fogunk 
felrakni. Amikor aztán a nagyméretű, 80 x 80-as burkolatot kiválasztottuk, csak a szerencsén múlt, 
hogy nem lett sok leeső, kidobandó maradék. Ha napelem rendszert akarnak telepíteni, előre át 
kell gondolni, hogy hova teszik az invertert, mivel hangos és hőt termel még a prémium kategória 
is. (Nálunk zaj szempontból szerencsés a választott falszerkezet technológia, ugyanis jó a hang-
szigetelési tulajdonsága is.)

Műszaki címke               Hasznos alapterület: 175 m²  •  Fedett terasz: 40 m²
               Bruttó alapterület: 267 m²  •  Szerkezet, falszerkezet: nagypaneles 
technológia, Thermofloc szigetelés, homlokzati szigetelés, lélegző vakolat, párafékező fólia
U-értéke: 0.15 W/m²K  •  Födémszerk. U-értéke: 0.12 W/m²K  •  Nyílászárók U-értéke: 0.95 W/m²K 

Tel.: 30/985-5173

Intelligens otthonok
– intelligens árnyékolás:
Somfy Kereskedelmi Kft.
2220 Vecsés, Lincoln út 1. 
Quadrum irodaház
Tel.: 70/630-3034  •  info@somfy.hu
www.somfy.hu
     : somfyokosotthon

FEYDOM moduláris 
kanapé áruház 
1139 Budapest, Teve utca 18-22.
Tel.: 30/297-2730
www.feydom.hu
info@feydom.hu
     : feydomhu

A nappali ülőgarnitúráját forgalmazza:

THERMOFLOC-FELFÖLDI Kft. 
8086 Felcsút, Szári u. 28.
Tel.: 20/943-3893  •  Fax: 22/253-953
thermofloc@gmail.com
www.thermoflocinfo.hu

Hőszigetelés szerkezeten belül (cellulóz):

Az otthonban az elegáns színválasztás, a minőségi burkolatok, az árnyékolás- és 
világítástervezés, a modern bútorok, a praktikus tolóajtó, a futurisztikus konyha 
… ötletekben dúskáló szép dizájn-elemek. A vezérelv nem a luxus, hanem a „jó 
felsőkategóriás”, tartós, minőségi elemek beépítése, valamint a funkcionálisan 
tökéletesen működő megoldások voltak. Egyszerűnek ható, de okosan átgondolt, 
szépen tervezett, kellemesen élhető otthon.


