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Miről olvashatsz most?

Összegyűjtöttem 50 olyan kérdést, ami a nappali berendezése kapcsán
gyakran felmerül. A kérdések között lesz majd bútorokkal, padlóval, falakkal,

világítással, dekorációkkal kapcsolatos téma és még számos "apróság".

Ez az írás azért született, hogy segítsen még ezeket a nem túl komoly

problémának tűnő kérdéseket is megválaszolni. Talán lesznek olyan témák,
amik egyszerűnek és alapvetőnek tűnnek, ezeket szándékosan tettem bele.
El sem hinnéd milyen sokan nincsenek tisztában velük. Nem árt újra és újra

átismételni őket.

Remélem érdekesnek és hasznosnak találod majd ezt az ekönyvet és

segítségedre lesz, ha hasonló helyzetbe kerülsz és ilyen kérdésekre keresed a

választ.

Az illusztrációk forrása a pinterest képgyűjteményem: https://hu.pinterest.com
/kezmuvesotthon/

Jó olvasgatást!

Üdvözlettel

Kert Noémi

 

facebook.com/kezmuvesotthon

pinterest.com/kezmuvesotthon
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1. Hogyan lehet az amerikai konyhás nappalit intimebbé tenni?

Az első megválaszolandó kérdés, hogy melyik részét szeretnéd intimebbé
tenni? Nem szeretnéd a kanapéból ülve a főzés utáni csatateret látni a
konyhában, vagy amíg a család egyik része az étkezőben beszélget valaki
inkább elvonulva olvasna a nappaliban? Leválasztáshoz és bensőségesebb
hangulathoz akár egy szép térelválasztó is elég lesz. Ha kétoldalas, akkor a

nappali felől fotókat, gyertyákat és egyéb hangulatos dekorációkat tehetsz rá,
a másik oldalára pedig konyhai eszközöket, díszeket.

2. Rengeteg könyvünk van, de valami izgalmas megoldást keresünk a
tárolására. Tudnál ilyet mutatni?

Mutatok két inspiráló fotót, ami segít beindítani a fantáziát. A könyvespolcot

feldobni még úgy lehet, hogy megtöröd az egybefüggő könyvrengeteget
kiemelt polcrészekkel, ahol világítással és dekorációkkal egy kicsit eltereled a

figyelmet a könyvek sokaságáról.        

3. Garzonlakásba költözünk, a nappalink lesz a hálószoba is egyben.
Létezik olyan ülőbútor, ami mindennapi alvásra is kényelmes?

Vannak, de nagyon alaposan végig kell nézni őket és kipróbálni.
A testmagasságotokat figyelembe véve válasszatok, mert sokszor „keresztben”

kell aludni a kihúzott kanapén és ha fix karfája van, ami nem dönthető, akkor
nem tudtok majd kinyújtózni. Ha „előre felé” nyílik, kétféle fekvő szint
magassággal találkozhattok, az alacsony és a magasabb (utóbbiból

természetesen könnyebb reggelente felkelni). Még egy fontos dolog!

Ha garzonba mentek mindenképp legyen ágyneműtartója is.
    
4. Hogyan tudnám ízlésesen bemutatni az utazási emlékeinket?
A sok csecsebecsét kivilágítható vitrinbe tenném, így nem kell olyan gyakran

törölgetni a port róluk, kiemelt helyen vannak és jól láthatóak, mégsem

telepszenek rá az egész lakásra. Ha fotókat is raknál a falra, akkor

csoportokba rendezve mutatnak a legjobban.
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5. Melyik a jobb a laminált padló vagy az igazi parketta a nappaliban?

Mindkettő könnyen lerakható, a laminált padló előnye, hogy olcsóbb, mert egy
fa hordozó rétegre fa vagy kőhatású dekorpapír réteget ragasztanak és
laminálják. Ha ez a felső réteg megsérül, akkor már nem javítható. Az igazi
parketta ugyan drágább, de többször is újra csiszolható és lakkozható. Ha

mégis a laminált mellett döntesz, legalább 8 mmes változatot válassz, mert az

jobban bírja a nappali szoba igénybevételeit.

6. Hogyan lesz gyerekbarát egy nappali?
Ez nagyban függ a gyerek életkorától. Amíg még kicsik, addig a tapintóvonaluk

magassága határozza meg, hogy miben tudnak esetleg kárt tenni, tehát

magasabb polcokon lehetnek értékesebb tárgyak, az alacsonyabb részeken

pedig csinos tárolódobozokban az ő játékai. A szekrénynyitogatás ellen
praktikus nyitásgátlót lehet felszerelni, a szekrény belső felére szerelhető
változatú pedig nem is látható. A nagyobbaknál ezzel már nincs probléma,

inkább az ülőgarnitúra takaríthatóságán legyen a hangsúly. Strapabíró
levehetőmosható huzatú, lemosható felületű bőr/textilbőr vagy tisztítható
kárpitot válasszatok.     

7. Egyik ismerősünk le akar beszélni a beépített szekrényekről,
igaza lehet?

A beépített szekrényeket mindig az adott helyiségbe tervezik be, az adott

viszonyok közé. Ebből következik, hogy ha később átrendeznéd a szobát
ehhez a bútorhoz kell igazodnod, mind színben, mind stílusban és helyigényben.

Nem tehető át másik falra, mint egy egyedülálló szekrény. Ha költözöl szintén
nem viheted magaddal, mert az új helyen már más igények lesznek. Ahhoz

viszont drága, hogy ki kelljen dobni, ha mégis megszabadulnál tőle. De sok
esetben csak a beépített bútor segíthet maximálisan kihasználni a helyet!

    
8. Függönyt és sötétítőt szeretnék az ablakokra, de nem tudom
mennyi kellene belőle. Hogyan kell ezt kiszámolni?

Két dolgot mérj le hozzá: a szélességet és a magasságot. A szélesség

kiszámolásához a karnis vagy a sín méretét kell alapul venni és nem az ablak

szélességét. Ennek a számnak a másfélszerese, kétszerese vagy

háromszorosa lesz a függönyanyag szélessége, attól függően, hogy mennyire
szeretnéd ráncolni. Ha padlóig érő függönyben gondolkodsz, akkor a karika
vagy a csipesz méretét vond le a teljes magasságból, így nem fog annyira

koszolódni az alja. Ha pedig radiátor fölé érőt tervezel, akkor fölötte kb 3 cm
sávot hagyj. Azért, hogy ne kandikáljon ki a sötétítő alól a fényáteresztő
függöny, számolj úgy, hogy az 12 cmrel rövidebb legyen.

   



kezmuvesotthon.hu 5

9. Sok növényünk van a nappaliban, de borzasztóan unalmasan
elrendezve. Van valami kreatív megoldás rá?

Ha egy bizonyos növénnyel van tele a nappali, akkor az már inkább

gyűjtemény. A gyűjtemények pedig rendezettebb és mutatósabb képet akkor
adnak, ha egy helyen vannak és nem szétszórva a szoba eltérő pontjain. Ha
nálatok is ez a helyzet, akkor egy látványos polcrendszer vagy állvány segíthet

a szép növényeitek bemutatásában.

10. Melyik a praktikusabb, olcsóbb megoldás, a tapéta vagy a festés?

11. Valami extra hangulatvilágítást szeretnénk, mit javasolsz?

Költségkímélő lehetőség, ha utólagosan felszerelhető polcvilágítást
alkalmaztok. Különösen jól mutat üvegpolcoknál, ahol az éleket világítja meg a

fényforrás. Fa polcoknál pedig a polcüregek belsejét sejtelmes fénnyel árasztja

el, persze inkább olyan polcokat érdemes kiszemelni, ahol inkább tárgyak

vannak, nem könyvek.

Nagyobb volumenű változtatás a mennyezetre felszerelt rejtett
hangulatvilágítást kialakítása. Általában gipszkarton felhasználásával készítik

vagy körbefutó szegélyek mentén rögzítve. 

   

A festéshez néhány eszköz kell csupán, kevesebb szaktudást igényel és

olcsóbb, mint a tapétázás. Egy szoba újrafestésével gyorsan lehet végezni,

ha új színt kap teljesen más hangulatot is áraszt majd a helyiség. Szokták

mondani, hogy a festett fal unalmas. Ma már ez nem igaz, számos effekt

festék létezik, amivel különleges hatást, struktúrát lehet adni a falnak.

A tapéta otthonosságot kölcsönöz a szobának és kifejezi egyediségünket,

legyen az klasszikus vagy modern stílusú. Ha festhető tapétát választasz,
akkor elég 34 évente újrafesteni, esetleg új színt választani, de a strukturált

felületed megmarad.
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12. Mit lehetne lambéria helyett a falakra tenni, ha nem szeretjük a
csupasz falakat?

Még mindig népszerűek a kőburkolatok, de egy szabályt mindig tarts szem
előtt: a kevesebb néha több. Fullasztó érzést válthat ki a túl nagy felületen
használt kőburkolat. Inkább kisebb falszakaszon vagy ötletes mintázatban
jelenjen meg.

Ha a strukturált falfestés vagy a tapéta sem kedvencetek, akkor még a

panelokban felrögzíthető textilbevonatos dekorációt ajánlanám, amivel játékos
vagy épp meghitt hatásokat érhettek el.

13. Mire figyeljünk ülőgarnitúra vásárlásakor?

A boltban sétálva elsőként a forma és a szín összhatása tetszik meg az
embereknek. Utána megnézik az árat, az anyagot és kipróbálják.

Tapasztalatom szerint ez egy gyors „beleülök, fészkelődöm és kipattanokból”
áll. Pedig nem kell szégyenlősködni, nyugodtan el lehet feküdni rajta, feltenni a
lábunkat  akár csak otthon. Szóval az elsődleges szempont, hogy kényelmes
legyen! Válassz hozzá strapabíró, jól tisztítható kárpitot, még akkor is ha se

gyereked, se háziállatod nincsen. A bőr, textilbőr nyáron meleg, télen hideg
érzetet ad, bizonyos plüss anyagokon pedig iszonyatosan meglátszik a

„beleülés nyoma”. A színeket és a szövet minőségét igazítsd a már meglévő
bútorok stílusához.

14. A hagyományos függönyön helyett mit használhatnánk a nappaliban?
Milyenek a modern megoldások?

A megszokott fényáterszető és sötétítő függönyök helyett választhattok
rolettát, raffrolót vagy pliszé függönyt is. A roletta készülhet áttetsző vagy teljes
sötétséget biztosító textíliából, amely a szoba fényszabályozását egy forgó

hengerrel teszi lehetővé. A rugós vagy gyöngyláncos kialakítással könnyedén
feltekerhető vagy leeresztheő. A raffroló, másnéven római roló jellegzetessége
a vízszintesen elhelyezkedő pálcák. A pliszé függöny pliszírozott textíliából
készülő, harmonikaszerűen záródó árnyékoló, amely ablakmélyedésbe,
ablakszárnyra vagy a fal síkja előtt egyaránt használható. Mozgatása zsinórral,
gyöngylánccal vagy fogantyúval történik. A lapfüggöny annyiban különbözik a

szalagfüggönytől, hogy nem keskeny csíkokból, hanem szélesebb textíliákból
készül. A textil kifeszítve lóg a nyílászáró előtt, alul pedig egy súly húzza le és
merevíti a függönyanyagot. A panelek változó szélességűek lehetnek,
anyaguk, színük bátran variálható. Az egymás mögé elhelyezett

függönypanelek oldalirányban elhúzhatók. Javaslom, hogy egy

szakkereskedésben nézzétek meg élőben is ezeket a lehetőségeket és
próbáljátok is ki!    
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16. Milyen a jó világítás a nappaliban?

17. Hogyan lehetne házilag felturbózni
a belső szobaajtókat?
Fa ajtókat feldobni egy ütős színű festékkel
lehet, például élénk színekkel, mintákkal,

metál festékkel, öntapadós fóliákkal, struktur

festékekkel. Ötletekért nézd meg a

képgyűjteményemet!
   

Mindig legyen egy általános világítás, amit hangulatvilágítással egészítsetek

ki. A szoba méretétől és alakjától függően egy vagy több lámpával. Legyen
elég fény ahhoz, hogy olvasni lehessen, de kellemes félhomály, hogy pihenni,

tévézni lehessen. A fényforrások színe meleg legyen, nem jó ha túl erős és
hideg fényű.

18. Milyen különleges faldíszítési
technikák léteznek?

A szivacsozásos technika az egyik legkönnyebben használható mintázó

technika. Ha élénk mintát szeretnél két harmonikus színt használj. Az

alapréteget felfestése után a falat hagyni kell megszáradni. Utána a szivacsot

a festékbe mártogatva alakíthatod ki a mintát. Plusz ötlet, hogy szivacs helyett

egy összegyűrt nylon zacskó, vagy bármilyen érdekes felületű anyag is
megteszi.

A kitakarásos technikánál a  kívánt felület mintáját kitakarjuk maszkoló

szalaggal. A falfelületet festése után amíg a festék még nedves  húzd le

finomat a szalagot, így az könnyen leválik a falról és a kontúrokat tisztán

hagyja.

A stencilezéskor műanyag újra felhasználható sablon segítségével éles
kontúrú mintákat festhetsz könnyedén. Csak rögzíted a falra a stencilt és

festékes szivaccsal kitöltöd a mintát. Ha túl sok festéket használsz a sablon

alá csuroghat, erre figyelj!

   

Ha nem földig érő függönyben gondolkodsz, akkor a radiátor fölött kb 2 cmrel
legyen az alja. Így nem koszolódik annyira és a légáramlást sem zavarja.

   

15. Milyen hosszú legyen a függöny a radiátornál?

Mondok 5 különböző faldíszítési technikát,
ami közül biztos lesz olyan, amit majd Te is

szívesen kipróbálnál.

A régen olyan népszerű mintahengerezés
még ma is remek megoldás, szuper modern

mintákkal is megvásárolható.    
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20.Van megoldás a csúnya fehér radiátorok ellen?

21.Mit jelent a lapraszerelt kivitel?

Bútorvásárláskor találkozhatsz ezzel a kifejezéssel, ami azt jelenti, hogy szét

van szedve a bútor és összeállítást igényel. Viszont a lehető legkisebb
terjedelmű dobozban van, így könnyű szállítani.

Ha részlegesen szeretnéd láthatatlanná tenni, akkor kifejezetten radiátor

festékkel kell lefesteni, ami ha a fal színével megegyező, akkor szépen
beleolvad majd a látványba. Különösen sötétre festett szobákban ajánlott,

ahol szinte „világít” a fehér radiátor. A másik megoldás a radiátor valamilyen

fajta burkolása. Apácaráccsal, egyedi fa burkolattal. Ez azonban

nyilvánvalóan csökkenti a radiátor hatásfokát, hiszen nem tud annyira

áramlani a meleg levegő.

22.Milyen színűre fessük a mennyezetet, ha túl kicsi a belmagasság?

A belmagasság érzetét úgy növelhetitek, ha a falakkal megegyező szín a
mennyezet szélein egy sávban továbbnyúlik. Így a tekintet nem az igazi

falmennyezet találkozásnál áll meg, hanem tovább siklik, ezért magasabbnak

hat majd a helyiség.   

A legegyszerűbb megoldás a fali matrica vagy más néven faltetoválás.
Rengeteg mintában kapható az egészen kicsitől a több méteresig. Komoly és
vidám témákban, sokféle színben.     

19. Albérletbe milyen faldekorációt ajánlasz, ami nem hagy nyomot?

23. Hogyan lehet átfesteni a bútorlapból készült szekrényt?

Speciális alapozó festékre lesz szükség, amit laminált felületen lehet

használni. Száradás után pedig színes fedőfestékkel lehet új és mutatós
felületet képezni.  

24. Bambusz és parafa mint padlóburkolat? Mit lehet róluk tudni?

Mindkét anyag természetes és klikkes módszerrel könnyen lerakható. A

bambusz nem korhad, nem szálkásodik, hézagmentesen illeszkedik és nem

igényel csiszolást, pácolást, felületkezelést. A parafa alapanyagú padlók

hőszigetelési képessége rendkívül magas, így alulról is biztosítják a meleget,
mezitláb is kellemes érzetet nyújt. Emellett rendkívül rugalmas, izületkímélő
járást tesz lehetővé.

25. A bejárati ajtónk a nappaliba nyílik, hogyan lehetne az előszoba
részt szeparálni?

A nappali adottságaitól függően építettek üvegfalat (akár ívesen is), egy
szépen megmunkált fa térelválasztót vagy polcot a két helyiség

találkozásához, amitől kicsit intimebbé lehet tenni a szobát.
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27. Hogyan lehetne a sok családi
fotónkat ötletesen bemutatni a falon?

A képeken látható, hogy milyen sokféle módon

elrendezhetőek a képek a falon. Az eltérő
méretek játékossága még szebb látvány

eredményez. Egyforma méretű képekből pedig
valamilyen alakzat mintáját érdemes kirakni,

amitől egyedibb megjelenésűvé válik. Tesztelni a
legegyszerűbben úgy lehet, hogy kartonból
kivágjátok a kereteknek megfelelő nagyságú
lapokat és leszedhető festőszalaggal rögzítitek,
amíg tart az ötletelés az elrendezésről.   

A tükör használata a legtipikusabb térnövelő praktikák egyike. Ha túl kicsi a
nappali ablaka, akkor az általános világítás mellé tervezzetek több helyi

fényforrást. Kerüljétek a testes, magas támlájú ülőbútorokat a helyiségben,
mert azok nagy és hangsúlyos pontjai a szobának. Válasszatok filigránabb

stílusú, magas lábú bútort. Ha látszanak az ülőbútor lábai, az szellősebb
látványt nyújt, mint a földön álló vagy szövettel takart társai. Sötét színű
bútorok helyett a világosabbat válasszátok. A dohányzó asztal legyen üvegből
vagy átlátszó akrilból, mert ezek légies megjelenésükkel nem csökkentik a

térérzetet.  

26. Mit tegyek, hogy a kicsi nappalink tágasabbnak tűnjön?

28. Szeretnénk kandallót, de a nappalinkban nem lehet kialakítani.
Milyen más hangulatkeltő megoldás lehetne helyette?

Ha szeretnétek a látvány mellett a kandalló melegét is érezni, akkor az

elektromos kandallót javaslom, de ha csak a látvány miatt, akkor létezik

parázsló fahasábokat imitáló hangulatvilágítás is. Ami már tényleg elég élethű,
az nem éppen olcsó, nem biztos, hogy a látvány miatt megéri.

TIP
P
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30. Kisállatok mellé milyen anyagú ülőbútort válasszunk?

Azt bizonyára mindenki hallotta már, hogy a bőr/műbőr anyagok és az állatok
nem jó párosítás. Ha a bőr egyszer megsérül, mert akár véletlenül is úgy ugrik
egy kutya/macska a kanapéra, akkor az menthetetlen. Ezért olyan strapabíró,

erős szövetet válasszatok, aminél nem kopik ki gyorsan a felület, nem húzódik
belőle a szál, ha beleakad a kedvencetek körme. Plusz legyen jól tisztítható!

31. Mit jelent az, hogy egy fotel vagy kanapé relax funkciós?

A modern, minimalista stílusú ülőbútoroknál rendszerint találhattok ilyen relax
funkciókat. Kihajtható fejtámlát, kartámaszt vagy lábtámaszt jelent, ami

kényelmesebbé teszi az ülőbútor használatát.

A szekrénysorok mai megfelelője a légiesebb elrendezésű bútorcsalád.
Jellemzője, hogy többféle magasságú és mélységű szekrényből, vitrines részből
és polcból áll, olykor kicsit aszimmetrikus, szabadabban variálható. Nincsenek

nagy, testes szekrények, ezért ha sok a holmitok, akkor szükség lesz még plusz

gardróbszekrényre is, amit hálószobába vagy közlekedőbe rakjatok. Ha nem
bútorban gondolkodsz, akkor lehet gipszkartonból is nappali polcredszert

építeni. Lehet bele hangulatvilágítást tenni, remekül tervezhető, festéssel,
burkolással igazán különleges eredményt ad.  

29.Milyen bútor vagy egyéb megoldás létezik szekrénysor helyett?

32. Ötletes tárolóbútorokra volna szükségünk a nappaliba, ahová az
apróbb holmikat tehetjük.

Helyhiánnyal küzdőknek örök kérdés, hogy mi legyen a sok aprósággal?! Egy
többfunkciós dohányzóasztal, ami belül üreges, fiókos biztosan sok

csecsebecsét elnyel, vagy egy levehető tetejű ottomán, egy ülőpuff. Ha
bútorvásárlás előtt álltok érdemes lehet olyan kanapét választani, aminek az
oldalában beépített polc van, az is remek tároló.

33.Szeretnénk kővel borítani a nappali egyik falát, mit tegyünk, hogy
ne legyen túl rideg?

Válasszatok melegebb árnyalatú követ (sárgás, barnás, vöröses) amit rejtett

világítással emeljetek ki. A hangulatfény és egy puha, hosszú szálú szőnyeg
fokozza a barátságos megjelenést.

34.A légkondit el lehet rejteni valahogy?

A már meglévőt nehézkes volna, ha a fallal megegyező színűre van festve
akkor kevésbé tűnik fel. Jó hír viszont, hogy gyártanak olyan split klíma
készüléket ami úgy néz ki, mint egy vastagabb keretbe ültetett festmény. Sőt,
arra is gondoltak, hogy a kép cserélhető legyen, így akár családi fotó is tehető
bele.
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35. Mekkora a jó méretű szőnyeg a nappaliban?

Az a jó, ha az egész ülőgarnitúra ráfér és szépen körbekeretezi vagy legalább
a bútorok fele rajta áll. Ha csak a kanapé és fotelek lábai előtt, csak a
dohányzóasztal alatt áll az túl kicsi.

36. Miből lehet térelválasztót csinálni a nappali és a dolgozórész közé?

Helytakarékos és olcsó megoldás

például a vékony kifeszített kötél, faág,

bambusz, spagetti függöny stb. A kötél

és a faág térelválasztóhoz a

mennyezetre és a padlóra egy keskeny

fa keretet kell rögzíteni, aminek tartó és

takaró funkciója van egyben. Elválasztó

elem lehet több nagyobb cserepes

növény, egy faragott paraván vagy egy

szép lerakó komód.

Ha az otthoni dolgozósarok nem foglal túl sok helyet akár el is rejthető a nappali
bútorba, így használat után csak be kell csukni az ajtót és kész. Ha komplett

íróasztal és sok egyéb kiegészítő tartozik hozzá és elég nagy a szoba ahhoz,
hogy leválasszál belőle egy dolgozót, akkor például térelválasztó polccal
szeparálhatod el. 

35. Hová tegyem a dolgozósarkot a nappaliban, hogy ne legyen az
egész szoba irodaszerű?

37. Mindig is tetszettek az óriás, falat betöltő poszterek. Divat még,
vagy már nagyon ciki? Lehet egyáltalán kapni, léteznék modern
mintájúak?

Igen, létezik még és egyáltalán nem ciki, ha a lakásodhoz és a stílusodhoz

megfelelőt választod. Millióféle minta létezik a vintage stílusútól a modern
absztraktig, csak győzzél válogatni!

38. Muszáj függönyt felrakni? Hogyan lehetne barátságos a szoba
függöny nélkül?

Természetesen függöny és belső árnyékoló nélkül is lehet élni, mint számos
országban teszik ezt millióan. Egy külső redőny vagy zsalúzia azért jó ha van
a nagy nyári melegben, illetve ha sötétíteni szeretnél. Ha szükség van a sok

fényre vagy csodás panorámával rendelkezel, akkor érthető is, hogy nem
akarod függönnyel eltakarni. A szobát barátságossá teheted ha sok textíliát

használsz, párnákat, szőnyeget, illetve növényekkel teszed hangulatossá a
szobát.
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40. Idősebbek vagyunk, szeretnénk kényelmesen ülve tévézni, de a
dohányzóasztalra azért mégsem raknánk fel a lábunkat, egy kis
zsámolyt pedig nem szeretnénk folyton kerülgetni. Mit javasol?

Ha a bútorcsere is szóba jöhet, akkor a relax funkciós modelleket javasolnám.

Ezek a bútorok ugyanis kényelmes lábtámasszal, fejtámlával rendelkeznek.

41. Örököltünk egy szép festményt, de nagyon kopott és csúnya kerete
van. Megtartsuk vagy inkább túladjunk rajta. Divat még olajfestményt
kitenni a nappaliba?

Ha nektek tetszik a festmény, illik hozzátok és a lakásotokhoz, akkor miért

ne tarthatnátok meg? Vigyétek el egy képkeretező műhelybe, ahol
választhattok hozzá egy szép új keretet, így igényes díszévé válik majd az

otthonotoknak!

A stencilezés nem bonyolult és sokba sem kerül. Egy sablont kell csak

megvenni, de akár Te is tudsz otthon ilyet gyártani vastagabb műanyag lapból.
Például ha egy egyszínű falat szeretnél egyedivé tenni, akkor metálos vagy
csillogó effektfestékkel használd a sablont.

39. Szeretem a kézműves technikákat és valami egyedi falfestésen
töröm a fejem. Milyen olcsó és egyszerű módszert ajánlanál?

42. A nappaliból lehet átmenni a konyhába, legyen ott ajtó vagy csak
nyílás?

Ez a szokásaitoktól függ. Ha nagyon kicsi a konyha és főzés közben fullasztó
érzés benne mozogni, plusz szeretnétek főzés közben is beszélgetni, akkor
elég lehet egy nyílás. Az ajtónyitáshoz hely kell a térben, az nem biztos, hogy

szerencsés megoldás. Ha a főzés közbeni szagoktól és esetleg a rumli
látványától tartotok, akkor lehet tolóajtó ami vagy az épített fal belsejében

mozog, vagy a fal előtti sínen fut. Így ha akarjátok van ajtó és nincs is
egyszerre.

43. Van tévénk, de ritkán használjuk, szeretnénk valahogy elrejteni,
milyen megoldás létezik rá?

Sokféle megoldást láttam rá: szekrénybe rejtve, kép mögé, elgördülő fal mögé.
Ha tér közepén álló polcon van, akkor akár forgatható gipszkarton panelen.

44. Mit tehetünk, ha a nappaliból nyílik a fürdőszoba és nincs
közlekedő?

Gondolom valami paraván féleségre volna szükségetek? Ez lehet akár

biztonsági üvegből, ami panel szerűen a mennyezetet összeköti a padlóval és
némi diszkréciót nyújt.
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46. Milyen helyigénye van a különböző nappali bútoroknak?

Fotel és kanapé előtt elhelyezett dohányzóasztalnál kb 30 cm helyet kell
hagyni, hogy el lehessen menni előtte és ülve is elérhető maradjon. A tv
elhelyezése az ülőbútorhoz képest 2,53 méterre legyen, lehetőleg szemben
ülve úgy, hogy a képernyő magassága optimális legyen. A bútorok
berendezésénél figyeljetek arra is, hogy túl távol se kerüljenek a bútorok.

Például két szemben lévő fotel ne legyen távolabb 2 méternél.

A stílus lényege, hogy a régi vagy szándékosan antikolt bútorok keverednek a

modernekkel. Azért, hogy ne legyen összevisszaság, egy szabályt tarts szem

előtt: a bútorok formában vagy színben legyenek hasonlóak és csak a kisebb
kiegészítők legyenek tarkák és figyelemfelkeltőek. Dekorációnak
használhatsz régi nosztalgikus holmikat, fényképkereteket, gyertyatartókat,

vázákat, szőnyeget.

45. Hogyan lehetne vintage stílusú a nappalink? Milyen dekorációk
illenek hozzá?

47. Túl sötét a nappalink, hogyan lehetne világosabbá tenni?

Sötét szobákat több jól elhelyezett lámpával, világos falakkal, padlóval,

bútorokkal lehet világosabbá tenni. A tükör szintén jó szolgálatot tesz, mert a

bejövő fényt megsokszorozza, de ilyenek a fényes, fémes felületek is.

48. A számítógépünket kellene valahogy elrejteni, mert nagyon nem
illik a felújított nappaliba, de máshol nincs hely.

Egy laptopot nem nehéz eltenni szem

elől, de egy asztali gépet annál inkább.
Kell a hely a számítógép házának, a

billentyűzetnek, az egérnek, esetleg
hangfalaknak, nyomtatónak...Ehhez

bizony sok hely kell, érdemes egy

komplett szekrényt rászánni. Egy ajtó a

számítógépnek, egy másik a monitornak

és a többinek. Még jobb, ha a gépet úgy

is lehet használni, hogy nem kell

mindent kipakolni, összeállítani majd

szétszedni. Nézd csak ezt a képet!

Ihletadóként megmutatom a férjem

ötletét. Felhajtható bútorlapra van

rögzítve a monitor, a többi kütyü a

nyitható szekrényben.
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50. Hol tudnék inspiráló fotókat nézegetni nappaliról?

Ha még nem hallottál a Pinterestről, akkor ideje regisztrálnod! Csupán pár
kattintás és böngészhetsz a milliónyi inspiráló lakberendezési és egyéb (ételek,

divat, hobby, állatok stb) témakörökből. Az oldal pedig azért különösen szuper,
mert ha megtetszik egy kép, akkor lementheted magadnak a saját (publikus,

vagy titkos) mappádba. Keresd a Kézműves Otthont a Pinteresten!

Vannak stílusok, amik túl szigorúak,de szerencsére olyanok is, ahol jól

megférnek egymás mellett az új és a régi dolgok. A modern városias, loft

stílusokban jól mutathat egy mintás régi szőnyeg. Otthonosabbá és
barátságosabbá teszi a sok fémes, szigorú modern vonalakat.

49. Kedvelem a kézi csomózású szőnyegek mintáit, berakhatom a
nappalimba, ha a bútoraim modernek?

Kérdezz bátran!

Hasznosnak találtad a kérdéseket? Ha Neked is felmerült olvasás közben

valamilyen kérdés azt tedd fel bátran az info@kezmuvesotthon.hu címen.

Még egy fontos dolog!

Ennek az ebooknak az elkészítése sok időt vett igénybe, ezért kérlek
másolással ne terjeszd. Ha szeretnéd ismerőseiddel megosztani szólj, 
hogy regisztráljanak a honlapon (www.kezmuvesotthon.hu), így ők is
ingyenesen megkaphatják! Köszönöm.

Rólam

2010ben lakberendezőként végeztem, majd a konyhatervezés és a bútorok
világában mélyedtem el. Ezen idő alatt sokféle lakberendezési problémával
találkoztam, amikből cikkeim témáit merítem és próbálok megoldást nyújtani
ezek kiküszöbölésére.Lakberendezéssel kapcsolatos cikkeimet keresd a

www.kezmuvesotthon.hu oldalamon.

Kövess engem a facebook és pinterest oldalakon is!

facebook.com/kezmuvesotthon pinterest.com/kezmuvesotthon

https://hu.pinterest.com/kezmuvesotthon/nappali-lakberendez%C3%A9s/

