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Egy a fürdőszobáról szó-
ló cikksorozat Első fEjEzE-
tét olvashatja.

Írásommal sEgÍtEni szE-
rEtnék mindazoknak, aki-
kEt érdEkEl, mit is kEll figyE-
lEmbE vEnni a tErvEzéskor, 
kivitElEzéskor, hogy nE a 
kompromisszumoktól hEm-
zsEgjEn lakásuk-E fontos 
részE. 

kérdésérE, a sorozat szEr-
zőjEként szÍvEsEn válaszo-
lok. cÍm: hazak@rikker.hu 

fürdőszoba. Így szeretem írni, csupa 
nagybetűvel, hogy megfelelően hangsúlyoz-
zam jelentőségét. a konyhával karöltve laká-
sunk legbonyolultabb, és legköltségesebb 
helységei. ritka kivételektől eltekintve még-
sem kapnak kellő figyelmet, a tervezés során. 
segíteni szeretnék mindazoknak, akiket érde-
kel, mit is kell figyelembe venni a tervezéskor, 
kivitelezéskor, hogy ne a kompromisszumok-
tól hemzsegjen lakásuk-e fontos része. 

tervezés: Ez, a mindent megelőző folya-
mat, magánszemélyek esetében otthon, a 
„konyhaasztalnál” kezdődik. akinek van ked-
ve hozzá, vegyen a kézbe a kockás papírt, a 
vonalzót és rajzolgasson, még akkor is, ha úgy 
gondolja, neki ez nem megy. négy kocka = 
egy méter, vagy egy kocka = tíz cm, és már-
is méretarányos rajzot kapunk. a szükséges 
helyet lemérhetjük meglévő helységeikben. 
van mosdó, van Wc, zuhanykabin, vagy für-
dőkád, és látjuk mekkora hely kell, vagy kel-
lene, a kényelmes használatához. azoknak a 
tárgyaknak melyekkel nem rendelkezünk, de 
szeretnénk beépíteni, az interneten a gyártó 
oldalán a műszaki adatok között megtaláljuk 
a méretezést. mindössze azt kell figyelembe 
vennünk, hogy minimum 60 cm közlekedé-
si útnak kell maradnia a berendezési tárgyak 
között. Ezek egyébként is csak vázlatok, azért 
van szükség rá, hogy ne egyedül az építész 
döntse el, mit használjunk, lássuk lehetősége-
inket magunk is.

az apámtól tanultam: - az étteremben nem 
ebédet kérünk, hanem étlapot, amiből elő-
zetes tapasztalataink alapján kiválasztjuk, mit 
szeretnénk enni. az építés előzetes tapaszta-
latinak megszerzéséhez szükséges a család-
dal együtt végzett tervezés (rajzolgatás). csak 
bátran! rajzolni mindenki tud, mindössze gya-
korolni kell! 

kivitelezés: mivel ma magyarországon nehéz 
olyan kivitelezőt találni, aki valamelyik minő-
ségbiztosítási rendszerben leírtaknak megfe-
lelően végzi munkáját, folyamatos ellenőrzés, 
esetleg koordinálás szükséges a munka végzé-
se során. Ezt a feladatot, sokszor az építtető vég-
zi el, több-kevesebb sikerrel. találkoztam olyan 
személlyel, akiből így lett „építész”. amennyi-
ben nem tartjuk alkalmasnak magunkat erre 
a feladatra, keressünk olyan személyt, akiben 
megbízunk, de az ellenőrzésről ne mondjunk 
le. mindig ellenőrizzük, vagy ellenőriztessük 
a kivitelezőt! olvassuk el az anyag felhaszná-
lására adott technológiai utasítását, (ha nincs, 
az interneten megtaláljuk) hogy lássuk, annak 
megfelelően végzi–e munkáját a vállalkozó. 

és még egy, ami nem apróság! Új építésű 
társasházak esetén, az eladó, aki álltalábban 
egyben az építő, előzetes tárgyalásaink során 
mindent megígér, de legalábbis az a kép ala-
kul ki bennünk, hogy semmilyen akadályt 
nem gördít a helység saját ízlésünk szerinti 
kialakítása elé. miután megkötöttük a szerző-
dést, (mely a szóbeli ígéretet nem tartalmaz-
za) kezdődnek az egyeztetések.

- a leggyakoribb, hogy idegen kivitelezőt 
nem enged az épületbe, csak az ő „emberei” 
végezhetnek munkát. Ennek oka, lényegesen 
magasabb áron vállal, mint a külsős cégek. itt 
próbálja meg behozni az amúgy „borsos”, de 
szerinte „nyomott” árat.

hivatkozási ok: rend és tisztaság megtartá-
sa, zaj, esetleges károkozások más lakóknak, 
vagy az épületben. 

- van, aki hozzájárul, hogy a kádat, mosdót 
vagy zuhanykabint a megrendelő által válasz-
tott cég szakemberei építsék be.

- ritka, ha szabad kezet kapunk. Ekkor épít-
tethetünk akár mosdópultot, lépcsőt a kád 
elé, vagy épített szekrényt is készíttethetünk, 
szabadon burkoltathatunk. biztos, hogy nem 
„moszkvatéri szakember” fogja értékes bur-
koló lapunkat ütvefúróval lyuggatni, kivágás 
gyanánt.
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A lehetőségeknek
csAk A fAntáziA szAb hAtárt

Ragadjon kockás papírt és ceruzát, készítsen 
méretarányos vázlatokat.


