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A Lotus Home új, Luxury kollekcióját a letisztult, modern formavilág 
és anyaghasználat jellemzi leginkább. Elegáns, kifinomult színek, 
kényelmes formák, kiváló minõség elérhetõ áron. www.lotushome.hu 

VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA46

KIKA. VIRÁGMINTÁS FÉM LOCSOLÓKANNA
Ára: xxxx Ft

PRAKTIKER. MÛANYAG LOCSOLÓKANNA
Ára: 790 Ft (tájékoztató jellegû)

BOSZORKÁNYKONYHA. BÁDOG KANNA
Ára: 3880 Ft

BUTLERS. ZINC ÖNTÖZÕKANNA 
Ára: 6990 Ft 

IKEA. PS VALLÖ LOCSOLÓKANNA 
Ára: 390 Ft

WWW.IKEA.HU 
WWW.KIKA.HU
WWW.PRAKTIKER.HU
WWW.DOME.HU

IKEA. SALVIA LOCSOLÓKANNA
 Ára: 2490 Ft

SZ
AB

AD
-E

 L
OC

SO
LN

I?

DOME DESIGN. LEONARDO ELISE KANNA
Ára: 2940 Ft
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PRAKTIKER. CINK LOCSOLÓKANNA
Ára: 5890 Ft (tájékoztató jellegû)

8.

AITA STUDIO. FÉM ÖNTÖZÕKANNA 
ÉS VIRÁGTARTÓ
Ára: 7500 Ft

9.

A NYÁR A KERTI PARTIK, GRILLEZÉSEK, NYUGÁGYBAN 
HEVERÉSZÉSEK IDEJE. LEGYEN HATALMAS KERTÜNK, MÉ-
RETES TERASZUNK VAGY CSÖPPNYI BALKONUNK, EGY 
KÉNYELMES KERTI SZÉK, EGY GRILLSÜTÕ A LEGTÖBB HE-
LYEN ELFÉR. A FINOM ILLATOK ÉS A JÓ HANGULAT 
PEDIG MÁR RAJTUNK MÚLIK…

TERASZ, ERKÉLY, KERT

Összeállította: Visnyei Renáta

BÚTOROK, NAPELLENZÕK, GRILLEZÕK



49a mi otthonunk

1. A Lotus Home polyrattanból készült Luzon étkezõgarnitúrája üde színfoltja lehet teraszunknak. A legújabb trend szerinti selyemfényû 
fonattal készült, amely választható gyöngyházfehér, ezüst, grafitszürke és sötétbarna színben, kiváló minõségû, vízlepergetõ anyagból 
készült párnákkal. www.lotushome.hu 2. xxxxxxxx 3. Az alacsony felépítésû Palmyra asztal és a hozzá méretezett székek letisztult vona-
lai a funkciót és a kényelmet helyezik elõtérbe. Elsõsorban teraszok és fedett verandák berendezéséhez ajánljuk az akácfából készült 
bútorcsaládot. www.madera.hu 4. A Skagerak kerti bútorok egy életre szólnak. A teakfa híres arról, hogy más dolgokkal ellentétben, 
idõvel csak szebbé válik. A fehérre festett Selandia bútorcsaládot megjelenése és minõségi anyaghasználata nem csak kortalanná, de 
igazán stílusossá is teszi. www.scandesign.hu

terasz, erkély,  kert
1. Nyugodt pihenés, alvás nyitott ablaknál, ajtónál? Az esztétikus, könnyû, alumínium szúnyoghálók többszörös funkciót látnak el: megaka-
dályozzák a szúnyogok, legyek bejutását a lakásba, lehetõvé teszik a zavartalan szellõztetést és közlekedést, valamint hozzájárulnak a kisebb 
háziállatok biztonságosabb tartásához. www.aluredony.hu 2. Ha az árnyékolás mellett a szellõzés és a szabad kilátás is fontos,  a zsaluzia 
a megoldás. Külsõ árnyékolóként a legjobb hatásfokkal véd a tûzõ nap melegétõl. Az alumínium lamellák kézzel, illetve elero motorral 
kényelmesen mûködtethetõk. www.rollstar.hu. 3. A Viva csuklókaros napellenzõ karos vagy motoros hajtással is kapható, falra, födémre és 
szarufára egyaránt felszerelhetõ. Extra: Varioplus-roló; egy kinyúló profilba integrált, fény- és optikai védelmet nyújtó elem. www.hella.co.hu 
4. Ha menekülnénk a hektikus világból, és privát szféránkban keresnénk menedéket, akkor értjük meg igazán, mi is a KOKOON. Nem pusz-
tán fekhely: kapocs ég és föld között. A naptól és tekintetektõl óvó függönnyel a KOKOON még romantikusabb. www.desidea.hu

bútor, szúnyogháló, napárnyékoló
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1-2. A forma és használhatóság kombinációja teszi egyedivé az Aita Studio által forgalmazott kerti grilleket. Mindennek megvan a maga 
helye: a sütõ kiválóan alkalmas bármilyen étel elkészítésére, a mûkõ peremek jó szolgálatot tesznek a tálalásnál, de helye van a tûzifának 
és minden egyéb tartozéknak is. A széles választékból mindenki megtalálhatja a neki legjobban megfelelõt. aita@interware.hu 3. A szürke 
antikolású kovácsoltvas grill kocsi két keréken könnyen mozgatható, levehetõ rácsozata elõnyös a tisztítás során. A rács alatti mélyedésbe 
helyezhetõ faszén a használat után egy mozdulattal eltávolítható. Összecsukható, fém lábas, egzóta fából készült kerek asztalt és kerti 
széket ajánlunk hozzá. A grill ételek tálalásakor jól jöhet az antik hatású, kézzel festett  portugál étkészlet, boroskancsóval és olivaolaj 
tartóval. www.lameridiana.hu 4. xxxxx

kerti  grillsütõ
1. A töredezett teraszlapok, a „kipergõ” fugák elkerülhetõk, ha kültéri igénybevételnek megfelelõ anyagokat használunk, és gondoskodunk a 
vízszigetelésrõl. A Murexin Profi Vastagfólia 1K tartósan rugalmas, kenhetõ vízszigetelés. A két milliméter vastag anyag megvédi a szerkeze-
tet a fugák nem látható repedésein át szivárgó víztõl, így a szakszerûen ragasztott fagyálló burkolatot is. www.murexin.hu 2. Rendkívül tartós 
fafajtákból, sima, mikro bordázott felülettel, palló vagy tábla formában is választhatunk teraszburkolatot az Itun Kft.-tõl, amelyet acél klip-
szes rögzítéssel, átcsavarozás nélkül, saját párnafával fektetnek le. Teraszunk Roberti kerti bútorokkal lesz igazán stílusos. www.italianstyle.hu 
3. Az iClip rendszerû kültéri teraszburkolatok deszkái gyárilag nútoltak, az alátétfákra történõ rögzítés a nútokba helyezett vendégcsappal 
(klipp) történik. A terasz felületén így nincsenek csavarfejek. www.dlhhungary.hu 4. Az idõjárás viszontagságainak kitett hidegburkolat alá 
megfelelõ szigetelés szükséges. Alternatív szigetelésként rugalmas vízzáró cementhabarcs vagy kenhetõ szigetelõfólia, valamint flexibilis 
burkolatragasztó és fugázó anyag ajánlott. A Henkel által gyártott Ceresit erre is komplett rendszermegoldást kínál. www.ceresit.hu

teraszburkolat
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