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Álmok és tervek
Sokszor hallottuk már, hogy a Gerendaházak magazin az álmodozók 

magazinja. Olyanoktól is meglepetten vettük ezt tudomásul, akikrõl még 

csak nem is gondoltuk volna, hogy bármiféle érdeklõdést tanúsítanak a 

gerendaházak iránt. S aztán, mint derült égbõl a villámcsapás, kiderült, 

nem csak hogy ismerik, de a szívük mélyén rajonganak is értük. 

Lelkesedést tükrözõ szemekkel tették sokszor hozzá: „Ha majd egyszer 

lehetõségem adódik, biztos, hogy én is gerendaházat építek!”

Igen, többen álmodoznak a faházban való életrõl, mintsem gondolnánk. 

Hiszen egy jól kivitelezett, egészséges, meghitt, takarékos és stresszoldó 

gerendaházban élni jó! Sokszor e „szerelmek” szövõdéséhez elegendõ egy 

jól sikerült nyaralás vagy síelés, gerendaházban való szállással. 

Meglehet, sokaknak nincs most lehetõségük építkezni, ám álmodozni, 

céltudatosan tervezni, az ötleteket gyûjteni – már most el lehet kezdeni, 

hova tovább várni? Így amikor jobbra fordulnak a dolgok, kezdõdhet az 

építkezés, egy jól sikerült terv segítségével. 

Az impozáns és sokszínû faházak bemutatása mellett ezúttal is nagy 

hangsúlyt teszünk, hogy „tûzben tartsuk a vasat” az energiatakarékos 

építkezések terén, és ráirányítsuk a figyelmet, hogyan lehet minél 

gazdaságosabban építeni és nem kevésbé gazdaságosan fenntartani 

otthonainkat.

Tartsanak velünk, és lapozzák örömmel 

magazinunkat!
a SzerkeSztÕSég
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Egy különleges vastagságú, kézzel faragott rönkházba 
látogattunk, amit büszkén mutatnak be Olvasóinknak is 
tulajdonosai

Miért zárnánk ki a természetet az otthonunkból? 
Ez a gondolat ihlette a modern gerendaház építõit

A német tulajdonosok a tengerentúlra is ellátogattak, 
bérelt lakókocsival járták végig a referenciaházakat

Egy könnyûszerkezetes passzívházba látogattunk, 
a tulajdonosok beavatnak a kulisszatitkokba

Fontos kérdések, melyekre laikusként nehezen találnánk 
válaszokat

Egészen más atmoszférát tapasztalnak nyaralójukba 
térve a téglaházban lakó tulajdonosok

Saját kertünkben is termelhetünk egzotikus gyümölcsöket

Miklós Tibor és Nagy Anikó vadregényes környezetben 
álló, finn rönkházában jártunk

Miért döntött a fiatal pár a fachwerk szerkezetesű ház 
mellett, s azóta milyen tapasztalatokkal gyarapodtak

Egyszintes, gyerekbarát, különlegesen jó klímájú 
otthon tárul fel oldalainkon

Mi az, amin egy építkezés során lehet spórolni,
 és mi az, ami megbosszulja magát?

 A fenntartása is gazdaságos a lakóházként is funkcionáló 
nyaralónak. A házigazda teljes mértékben elégedett

Hogyan tegyük komfortosabbá a tetõteret

Augusztus 31-ig 12 
és 16 óra között 50 
százalék kedvezmény 
a napi étlap árból, 16 
óra után 15 százalék 
kedvezmény mindenbõl.

Mûvészi igényû, egyedülálló 
szépségû különleges burkolóanya-
gokat találhatunk az Otti Manufak-
túra mûhelyeiben. Hoffer Ottó 
belsõépítész az európai mûvészeti 
hagyományokból merítve burkoló-
anyagokat, térelemeket, falikutakat 
készít antik stílusban, ezentúl 
autentikus bútorokat, freskókat és 
festményeket is.

Kizárólag damasztból, 
pamutcsipkével készült 
ágy- és asztalnemû, 
amely a legkényesebb 
ízlés próbáját is kiállja. 
A képen látható hímzés 
Kalocsán készült, 
eredeti kézimunka. 
Kiválóan tisztítható, 
minõségi termék, 
igazi érték a múltból.

A Kárpát-medence 
nyugati felének késõ 
bronzkora és kora 
vaskora szempontjából 
az egyik legjelentõsebb 
lelõhely a velemi Szent 
Vid hegy.

Itt nyílt meg a Velemi Régészeti 
Témapark, ahol a program 
elsõ ütemében két ház épült 
fel, egy késõbronzkori épület, 

valamint egy késõvaskori 
földbemélyített mûhely. 
Az épületek rekon-
strukciójával a rönk-
házépítésben nagy 
szaktekintélyt kivívott 
Platán Plán Bt.-t 

bízták meg. 

ArAny Bárány 
ÉTTEREM  •  RESTAURANT 

1051 Budapest, 
Harmincad u.4.        

Tel.: 1/317-2703

PlAtán Plán Bt. 
9400 Sopron, Rét u. 18/a.

Tel.: 99/523-163, 
20/951-4625

platanplan@gmail.com
www.platanplan.hu

MÖBElZ-GEntEXtIl Kft. 
2100 Gödöllõ, 

Szent Imre u. 18.
Tel.: 30/256-8849
H-P: 07:00 – 17:00
info@stafirung.hu
www.stafirung.hu

OttI Manufakctura Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Gyümölcs u. 16.
Tel.:+36 20/ 334-5737

Email: info@ottiburkolat.hu
www.ottiburkolat.hu

arany                  bárány antik, mÛvészi 
éS terméSzeteS

békebeli stafírung 
– igényeSeknek

Õsi rönkházak, 
mai építÕk

Igazi csárdahangulat Budapest szívében

Egy életre szóló ajándék

Magyaros ételspecialitásokkal 
várják hazai és külföldi vendége-
iket, mindazokat, akik romantikus, 
meghitt hangulatra vagy vidám, 
cigányzenés lakomára vágynak

étterem

Steinmetzné Gentischer Katalin

2012.
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Élmény a szemnek, 
nyugalom 
a léleknek

A vastag rönkök látványa még inkább lenyûgözött bennünket: 
25 centisnél kisebb átmérõjûeket talán nem is látni, de 38, sõt 
43 centi vastagságút is mutat Edit, nem kis büszkeséggel. 
„Részben azért választottuk az északi fát, mert ezeknek 
rendkívül sûrû az évgyûrûszerkezete, magas a gyantatartalma, 
tömörségében, sûrûségében sokkal ellenállóbbak az 
átlagosnál, köszönhetõen a hideg miatti rövid növekedési 
idõnek – meséli házuk megszületésének epizódjait a 
háziasszony.  – Minden egyes rönk egyedileg kiválasztott, 
faragott és illesztett, látni rajtuk a kéziszerszám munkáját.”

a rekkenÕ hÕségben nem kis 
kíváncsisággal közeledtünk 
vendéglátóink piliscsabai 
otthonához. Rönkházba szólt 
a meghívás, amely sok más elõnye 
mellett arról is híres, hogy télen meleg, 
nyáron hûvös. Valóban megállja-e a 
helyét, amikor kint már hosszú napok 
óta dúl a kánikula? Nem csalódtunk. 
A fa illata mellett különös atmoszféra, 
kellemesen hûvös fogadott.

A kézzel faragott rönkökrõl

A KéZZEl 
fArAGOtt 
rönkök 
látványával 
aligha lehet 
betelni, 
természetes-
ségükben 
megnyugszik 
az ember

írta: L. Kocsis EriKa    fotó: sZULa JaKaB

Az egészség, a kényelem és a béke atmoszférája a 
legkifejezõbb tulajdonságai a kézi megmunkálású 

rönkházaknak. Piliscsabán olyan otthonban jártunk, amelynél 
az építkezés minden mozzanatát élvezték tulajdonosai. 
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A házigazdák a tervezés során azt a kérést fogalmazták 
meg, hogy a velük költözõ nagynéni számára egy 
különálló lakrész kerüljön kialakításra, egy hozzá tartozó 
kisebb terasszal. Mivel gyermekeik már kiröpültek a 
családi fészekbõl, kettejük számára és a vendégségbe 
érkezõ családtagoknak szerettek volna kényelmes, 
egyszintes otthont megvalósítani. Így lett a hálószobán 
és a hozzá tartozó fürdõn kívül a bejáratnál egy 
vendégszoba szintén fürdõvel, valamint egy gardrób és 
az elmaradhatatlan konyha az étkezõvel és a nappalival.

Megvan a ház, jöhetnek a terek

„Sokat jártunk Ausztriába, Francia-
országba síelni, attól kezdve teljesen 
odáig voltam a rönkházakért. 
Aztán itthon elkezdtem vásárolni a 
Gerendaházak magazint, néztem 
az ötleteket, a bemutatott házakat, 
és a szerelem tovább erõsödött. 
Budán volt házunk, egyszer mégis 
elõmerészkedtem a páromnak: mi 
lenne, ha megpróbálnánk eladni. 
Elõször alig akart hinni a fülének…
Aztán a hidegkúti ház váratlanul, 
szinte egyik pillanatról a másikra 
elkelt, így megnyílt az út a rönkház 
felépítésre. A nyarunk azzal telt, 
hogy referenciaházakat jártunk 
sorra. Teljesen lenyûgözött 
néhány, ami megerõsítette és 
véglegessé tette a döntésünket: kézi 
megmunkálású, lafet típusú rönköt 
választunk.”

A gázfûtésre kapott árajánlatot látva, más 
alternatívák után néztek. Így kötöttek ki a NOBO 
elektromos paneleknél, amelyek beépítése tize-
débe került, mint amennyi a gázfûtés kiépítése 

lett volna. A tél során csak a kemény hidegek-
ben kellett a fûtõpaneleknek kisegítenie 

a nappaliban épített cserépkályhát.
Ezzel a kombinált fûtéssel minimális 

hõingadozást értek el és fantasz-
tikusan befûtötték az egész 
házat. 

Miért éppen rönkház? 

Gázmentesen

„Minden egyes mozzanatát élveztük az 
építkezésnek – meséli kérdezés nélkül Edit. – Ha 
lehet azt mondani, így képzeltem el, akkor errõl 
lehet. Minden ment, mint a karikacsapás. Tavaly 
február elején kezdték kézzel faragni a rönköket, 
május 15-én megérkeztek a kamionok, két nappal 
késõbb pedig már álltak a falak. Rendszeresen 
látjuk, ahogy kíváncsiskodók megállnak a ház elõtt, 
be-bepillantanak, külföldiek meg is akarták már 
venni. Nem csoda, hiszen ebben az atmoszférában 
– ezt vendégeink is megerõsítik – teljesen 
megnyugszik az ember.”

Kimerítõ volt-e az építkezés?
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– A konyhában üvegfront került a 
fára, ami azért különösen praktikus, 
mert a fa szépsége nincs eltakarva, 
a fõzésnél mégsem a rönkökre 
csöppen, aminek nem kellene.  
A konyhabútort – a fa ereszkedése 
miatt – mindenképpen csak fölül 
szabadott rögzíteni. 
– Egy rönkház esetében, amely a fa 
száradása következtében néhány 
évig „zsugorodik”, mindenképpen 
figyeljünk oda a belmagasság 
megtervezésére, hiszen két-három 
év alatt akár 8-10 centit is süllyednek 
a falak. Amikor beköltöztünk, a 
sötétítõ függöny nem ért le a földre, 
most viszont már a padlót súrolja. 
– Elõzetesen végig kell gondolni, 
hány konnektort szeretnénk, és 
azokat hova helyeznénk. 
– A nyílászáróknál is fontos a 
rönkházak, faházak terén tapasztalt 
céget találni, hiszen vigyázni kell, 
hogy az ajtók, ablakok ne épüljenek 
össze a rönkkel.

Hasznos ötletek 
a háziaktól IdIll Cserépkályha 

és Kandalló Bt.
Kályhacsempe-gyártás, cserépkályha- 
és kandallótervezés és kivitelezés
Tel.: 20/777-9353
www.idillcserepkalyha.hu

A cserépkályhát készítette: 

… fedett terasz készüljön, amely 
esõben, szikrázó napsütésben is 
nyugodt helyet biztosít a pihenésre, 

beszélgetésre. A vörösfenyõ a top-

kategóriába tartozik, a textúrája 
egyedi és magas a gyantatartalma.

Fontos volt, hogy…

leIer Hungária Kft.
Központi értékesítés 
9024 Gyõr, Baross G. u. 42.
Tel.: 96/512-000 • Fax: 96/512-001
ertekesites@leier.hu
www.leier.hu

MANI 
Magyar-Norvég Kft.
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.
Tel.: 1/363-3058 • www.mani.hu

A cserép gyártója:

A fûtõpanelt forgalmazza:
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a svájci diotrol cég olyan olajban és vízben oldott felületkezelõ 
anyagok fejlesztésével foglalkozik, amelyek nemcsak könnyen 
felhasználhatók és hosszú távú védelmet nyújtanak a fának, de 
egyben könnyen karban is tarthatók. A tartósság lényege abban 
rejlik, hogy ezek az olajok elsõsorban impregnáló hatásúak, bevonati 
filmréteget nem hoznak létre. 
Azok, akik korábban már beszereztek és használtak különbözõ 
szebbnél szebb hatást adó vastaglazúrt, fedõfestéket stb., 
tapasztalhatták, hogy a felületek akár nagyon rövid idõ alatt 
is tönkremennek. A felületek tönkremenetele általában ilyen 
esetekben nem a felületkezelõ anyag alacsony minõségére, hanem 
annak helytelen megválasztására vezethetõ vissza. A faanyag 
természetes tulajdonsága, hogy magas páratartalom mellett a 
levegõbõl nedvességet vesz fel, azaz dagad, illetve száraz levegõ 
esetén zsugorodik. A faanyag száradása során olyan mértékû 
feszültség jöhet létre, amely meghaladja az adott faanyag szilárdsági 
tulajdonságait, és ennek következtében megreped. A repedések 
mentén közvetlen nedvesség juthat a faanyagba, amelyet a 
filmképzõ, esztétikus bevonatok 3-4 hónapnál tovább nem tudnak 
tolerálni, így megkezdõdik a felületkezelõ anyag berepedése és 
lepergése. 
 A kezelendõ fafajtól függõen az impregnáló hatású Diotrol olajok 
és a Milesi viaszos vékonylazúrok a berepedõ, majd átnedvesedõ 
felületeken is megõrzik tartósságukat. A faanyagba bejutó nedvesség 
nem tud lakklepergést okozni, a víz a felületkezelõ anyagon keresztül 
is ki tud száradni. (x)

kültÉrI fafelületek

az olajos és vizes 
vékonylazúrok 
karbantarthatósága kimagasló. 
A felületek költségkímélõ módon, 
gyorsan és könnyen ápolhatók, illetve 
karbantarthatók. A kezelt felületek 
különösen az erõs UV-sugárzás 
hatására egyre porózusabbá 
válnak. A porózus részek könnyed 
átcsiszolással (nem összetéveszten-
dõ a lecsiszolással!) és egy 
erõs átkeféléssel eltávolíthatók. 
Csiszolást követõen ne felejtsünk 
el a portalanítani. A visszamaradó 
felületek jól és egyenletesen újból 
képesek a kezelõanyag felvételére.
A karbantartás megkezdése elõtt 
mindig egy próbadarab elkészítésé-
vel gyõzõdhetünk meg arról, hogy a 
munkánk milyen végeredményt fog 
adni. A próbadarab elkészítésével a 
felhasznált anyagok minõségérõl (pl. 
nem fagyott meg a készítmény, vagy 
nem lett szennyezett stb.), valamint 
színezõ és fényesítõ hatásáról is 
meggyõzõdhetünk.

diotrol SegítSÉgÉvel
karbaNtartáSa

A megfelelõ felületkezelõ anyag 

kiválasztásában térítésmentes 

segítséget nyújt a Diotrol olajok 

és a Milesi lazúrok magyaror-

szági forgalmazója, az M.L.S. 

Magyarország Kft. 

M.l.S. Magyarország Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Sellõ u. 8.
Tel.: 24/525-400 • milesi@milesi.hu
www.milesi.hu

Családi ház 
felújítás elõtt

Ugyanaz az épület 
felújítás után

a megfelelõ felületkezelõ 
anyagok kiválasztásával nem 
csak szép, de hosszú távon 

tartós, könnyen és hatékonyan 
karbantartható védelmet alakíthatunk 
ki. Körültekintõ anyagválasztással, 
illetve azok megfelelõ alkalmazásával 
nemcsak a faházakat láthatjuk el 
esztétikus védelemmel, hanem olyan 
kültéri szerkezeteket is, mint a kerítés, 
garázsajtó, pergola, szaletli, kerti 
bútorok, és még sorolhatnánk. 
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A csillebérci erdõk szélén, vadregényes 

környezetben, buja fákkal körbeölelve 

bújik meg egy tornyocskás rönkház. 

Az otthon házigazdája Miklós Tibor, a 

musical magyarországi meghonosítója, 

feleségével, a Jászai Mari-díjas Nagy 

Anikóval együtt ebben a romantikus 

finn rönkházban fogadott bennünket.

a hoNI
muSICal
meghoNoSítóINál

veNdÉgSÉgbeN

egy finn rönkház 
az otthoNuk

írta: LUDViG EriKa  fotó: sZULa JaKaB

amikor Magyarországon faházak 
jobbára deszkalécekbõl készültek 
nyaralónak. Ilyesmi állt az ismert 
musical dalszövegíró és rendezõ, 
Miklós Tibor erdõszéli telkén is. 
Ekkoriban játszották Finnországban 
a Légy jó mindhalálig darabot, 
amelynek kapcsán nemcsak Tiborék 
töltöttek hosszabb idõt Lappföldön, 
de finn kollégája is megfordult Tiborék 
csillebérci telkén. Õ említette, hogy 
Magyarországon is létezik már cég, 
amely finn rönkházak forgalmazásával 
foglalkozik. Így vette kezdetét a finn 
rönkház története. 

évek elejét írtuk,
Az 1990-es 
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személyesen is elmentünk a 
cég telephelyére, megnéztük a 
munkálatokat, s elegáns tornyos 
megoldásával kiválasztottuk a 
legbonyolultabb típusházat, az 
Aarresaarit – meséli nevetve Tibor, 
miközben visszaemlékezünk a 
kezdetekre, számolgatva, hogy 
nem kevesebb, mint 18 évvel 
ezelõtt történt mindez. A lejtõs 
telek kínálta a lehetõséget, hogy 
a pici düledezõ faház helyére egy 
téglából készült szuterén szintre 
épüljön a legjobb minõségû finn 
fenyõbõl egy rönkház. 

Kis tornácon át közelítjük meg a 
házat, amelyhez kellemes fahíd 
készült nemrégiben. Innen lépünk 
az elõszobába. Jobbra térve a 
fürdõszobába, valamint a hálóba 
juthatunk, utóbbiból egy gardrób 
is nyílik. Itt lehet a szuterén szintre 
is lemenni, ahol egy mosókonyha, 
egy szauna, egy kazánház, egy 
spájz, valamint egy szoba kapott 
helyet. Balra található a konyha és 
a feljáró az ablakokkal körbevett 
toronyszobába, ha pedig lefelé 
lépünk két lépcsõfokot, a kedélyes 
nappaliban telepedhetünk le a 
kazettás ablakok elõtt. Innen nyílik 
egy kisebb szoba, amely most 
dolgozóként segíti vendéglátónkat 
az otthoni munkájában. 
Nem szögletesek a terek, a 
tompaszögektõl pedig minden 
különösen rendhagyó.

extrém idõjárási 
körülmények között igen 
lassan növekedik. Sûrû 
évgyûrûkkel rendelkezik, 
rendkívül ellenálló és 
rugalmas.
A fa lélegzik, és a gerendafalak 
automatikusan szabályozzák a 
belsõ tér páratartalmát, és a por 
sem kering a levegõben.

miklós tibor: dalszövegíró, 
rendezõ, a magyarországi musical 
egyik meghonosítója. Jogot, majd 
irodalom, esztétika és filozófia szakot 
végzett. Nevéhez fûzõdik számos 
világhírû musical – Jézus Krisztus 
Szupersztár, Hair, Fame, Evita, West 
Side Story – magyar adaptációja, és 
õ a szövegírója a Légy jó mindhalálig, 
a Sztárcsinálók és az Anna Karenina 
címû musicaleknek is. Szerzõje olyan 
daraboknak, mint a Vörös malom, 
az Utazás és Tom Sawyer kalandjai. 
2009-ben életmûdíjat kapott.

a konyhából nyíló, napsütötte, 
fûszernövényekkel körbeültetett 
terasz. Ha teheti, élvezve a 
madarak csicsergését, itt dolgozik, 
készül a próbákra, felvételekre. 
Ottjártunkkor a gyõri elõadások 
voltak a „küszöbön” az Egy bohém 
rapszódiájával, közben a rádióban 
zajlik a Szegény gazdagok felvétele. 

A finnországi

Praktikus
Az északi finn

Anikó

próbák szünetében 

és nem 
szokványos 
az elrendezés

erdei fenyõ

kedvenc helye

Az élvonalbeli francia gyártó 
harmonikus, szabad formájú 
úszómedencéi nagyipari technológiával, 
20 év gyári garanciával készülnek. 
Kiválóan alkalmasak már beépített, 
nehezen megközelíthetõ telkekre, akár 
meredek lejtõkön történõ beépítésre is.
A nyári hõségben gyakran felmerül, 
milyen jó is lenne egy saját 
úszómedence. Aki azonban a következõ 
szezonban fürödni és nem építkezni 
akar, annak már most célszerû 
tájékozódnia. 
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A külSÔ liláS-
SzüRkÉS SzíNT 
Anikó választotta 
ki, nemrégiben 

pedig Tibor maga 
festette át belülrõl 

a rönkházat.
nagy anikó:  Az érettségi után 
elsõ jelentkezésre felvették 
a Színház- és Filmmûvészeti 
Fõiskolára. Színészéletét Szegeden 
kezdte, majd Kaposvárra 
szerzõdött. 1982-ben jelent-
kezett a Rock Színházba, ahol 
meghatá-rozó szerepek egész sorát 
játszotta el. Kedvence az Anna 
Karenina, amit, úgy érzi, neki találtak 
ki. A világon elõször õ játszotta 
színpadon Jentl címszerepét, amely 
a 900. elõadásához közeledik.

a gyár képviselete szállította.

Töltse le, vagy kérje postán 
katalógusunkat és ártájé-
koztatónkat:



gerendaházak gerendaházak

V eranda

Németországban a Fekete-erdõ és a 
svájci Alpok között, a természet lágy 
ölén áll egy rönkház, melyre egyre 
többen találnak rá, és mind többeket 
tesz kíváncsivá. Látogassuk meg mi is!

a rendszer lényege a teherhordó 
faváz – mely teljes vastagságában 
hõszigetelt – és a külsõ oldali félrönk 
burkolat, valamint a belsõ oldali 
burkolás szabadsága. A hagyományos 
rönkházépítéshez képest az alaprajz 
szerkesztési szabadsága is jóval 
nagyobbnak bizonyult. A 2005 februári 
megegyezést követõen júniusban érkezett 
meg a ház faanyaga a telekre, s az 
építkezés kilenc hónap után, 2006-ban 
fejezõdött be.

a sziklás- 
hegység 
hangulata 
egy fekete-erdÕbelI 
röNkházbaN

információk gyÛjtésébe kezd-
tek, szakkönyveket, újságokat 
lapoztak, böngészték az internetolda-
lakat, miközben a Sziklás-hegységben 
látott rönkházak lebegtek lelki szemeik 
elõtt. A jó döntés érdekében 2004 
során egy hónapot el is töltöttek a 
tengerentúlon, bérelt lakóautóval sorra 
látogatva a lehetséges gyártókat. Ez a 
keresés vezette el õket egy wisconsini 
céghez, az ott kínált félrönk szerkezet 
azonnal elnyerte tetszésüket.

miriam steup és george 
bentele a gyermekkorukban 
látott, faházakkal teli filmsoro-
zatok, majd késõbbi amerikai 
és kanadai túráik hatására 
egyre nagyobb vonzalmat 
éreztek a rönkházak iránt. 
Aztán egy 2002-ben kapott 
amerikai gerendaház magazin 
tette fel az i-re a pontot: 
rönkházat fognak építeni.

írta: Décsy LásZLó    
fotó: WiLDErnEss HomE
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alkalmi jelleggel reklámügynök-
ségek és fotósok is lecsapnak 
a hangulatában mással össze nem 
hasonlítható, a természet kellõs közepén 
álló rönkházra – katalógusok, divatfotók 
készülnek a rendhagyó és meghitt 
környezetben. Kalandozzunk most mi is 
egy kicsit egy kanadai rönkház világában!

AZ OrOMfAl üvegablakai 
természetes fénnyel árasztják el 
az otthont, és kellemesen törik 
meg a vaskos rönkök látványát

tulajdonosaik bérbe is kiadják a házat, például 
céges karácsonyi partikra, születésnapokra, esküvõkre. 
A látogatók télvíz idején nagy lelkesedéssel nézik a 
karácsonyi díszben, külsõ-belsõ díszkivilágításban 
pompázó házat, ahol a kandallóban tûz ég, a 
vendégeket pedig forralt borral várják. Mindenütt 
fáklyák és lámpások, ami még inkább felejthetetlenné 
teszi az itt töltött napokat.

a nagy, nyitott nappali, a 
„nagy terem” – déli oldalán 
egy 100x200 centiméteres 
ablaküléssel – a tökéletes 
menedéket jelenti. Az oromfal nagy 
ablakai lehetõvé teszik, hogy minél 
több természetes fény töltse be a 
házat, a kõbõl készült, látványos 
kandalló is meghatározó része az 
épületnek. A lakótérbõl hatalmas 
– a házat három oldalról körülölelõ 
– teraszra jutni, fedett a bejárat 
elõtti rész és a nappaliban lévõ 
kandalló külsõ oldalán kialakított 
pihenõ is. A beltérben a nappali-
étkezõ-konyha tere felett nem 
készült tetõtér-beépítés, a keleti 
oldalon két hálószoba veszi közre 
a fürdõszobát, a bejárat mellett 
pedig látványos falépcsõ vezet 
fel a galériára, ahonnan a csodás 
Fekete-erdõre látni. Az emeleten 
is található egy hangulatos 
hálószoba, amerikai mintára és 
léptékkel a szülõk számára. Déli 
irányban a romantikus Eschachtal-
ban gyönyörködhetnek a 

házigazdák és vendégeik. 

www.wilderness-home.de


