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Ami tôlünk nyugA-
tAbbrA bevett szokás 
A lAkberendezés-
ben, nevezetesen: A 
mosókonyhA kiAlA-
kításA, Az itthon 
mA is elhAnyAgolt. 
kAroljuk fel A mos-

tohAgyereket, és hA nem is engedhetjük 
meg mAgunknAk Azt A „luxust”, hogy 
külön mosókonyhánk legyen, prAktikus 
megoldásként összevonhAtjuk egyéb 
célt szolgáló helyiséggel: kApcsolód-
hAt, vAgy lehet része A konyhánAk,  
fürdôszobánAk, vAgy gArdróbnAk.
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enteriõr 

A háztartási helyiség hiányával a tervezôasztalon nem, de a 
beköltözést követôen biztosan szembesülünk: nincs helye a porszí-
vónak, az álomszép fürdôszobánkat elcsúfítja a kevésbé álomszerû 
cirkókazán, unjuk, hogy a vasalódeszkát minden alkalommal elô 
kell rángatni az ágy alól, vagy a vendégek akkor toppannak be, 
amikor a nappali közepén éktelenkedik a ruhaszárító.

Mindezek elkerülése végett célszerû kialakítani egy külön helyi-
séget, ahová számûzhetôk a fenti „kellemetlenségek”, s ahol a 
mindennapos háztartási teendôket elvégezhetjük, anélkül, hogy 
a lakás többi részén rendetlenséget okoznánk. A mosókonyhában 
oldhatjuk meg a mosást, szárítást, vasalást, a szennyes ruhák 
gyûjtését, a takarító- és tisztítószerek tárolását, de itt tarthatjuk  
a legtöbb helyen gondot okozó téli, illetve nyári ruhákat, és helyet 
kaphat a kazán és a víztisztító berendezés is. Aki szeret varrni, 
ugyancsak itt hódolhat hobbijának, de kisebb barkács feladatokat 
is itt végezhetjük el. 

A lényeg: úgy alakítsuk ki a környezetet, hogy a házimunkával 
töltött idô alatt is jól érezhessük magunkat.

Elhelyezés
A praktikumra törekedjünk, hogy a helyiség a gördülékeny és 
hatékony munkavégzést segítse. Elsôként a háztartási gépeket, 
így a nagy kiterjedésû mosógépet és szárítógépet helyezzük el. 
Méretük mellett ne feledkezzünk meg a használatukhoz szükséges 
helyigényrôl sem: felültöltôs mosógép esetén nem használhatjuk  

MosÓkonyha,
otthonunk mostohagyereke

a tetejét pakolásra, sôt, a faliszekrényt, polcokat is 
csak bizonyos magasság fölé helyezhetjük az ajtó-
nyitásból kifolyólag. A pult alá építhetô elöltöltôs mosó-
gép, szárítógép esetén az ajtó nyitására, a ruhák berakodására 
minimum egy méter helyet hagyjunk a gép elôtt. 

A mosógép fölötti pulton szétválogathatjuk a szennyest, vagy 
összehajtogathatjuk a megszáradt ruhákat, ami egy nagyobb 
családban jelentôs feladatot ró a háziasszonyra. Ebbe a pultba 
építhetô be a mosogatómedence is, amely a vasaláshoz, ázta-
táshoz szükséges vízvételi lehetôséget biztosítja. 

Ugyancsak helyet kell biztosítanunk a szennyestartónak, 
amennyiben itt, és nem a fürdôszobában helyezzük azt el. 
Anyagától függetlenül figyeljünk oda, hogy jól szellôzô és 
ruhákkal tele is könnyen mozdítható legyen. 

A vasalás, szárítás is helyigényes, fôleg, ha nagyméretû 
ágynemûkrôl, terítôkrôl van szó. Ne feledkezzünk meg az 
összecsukott vasalódeszka, esetleges vasalószék tárolásáról sem. 

A tisztítószerek, használaton kívüli ruhák, kacatok tárolására 
használjunk mennyezetig érô beépített szekrényeket. Praktikus, 
ha az átláthatóság végett sok nyitott polcot tervezünk a napi 
rendszerességgel használt dolgok tárolására. 

Szellôzés
Elengedhetetlen a megfelelô szellôztethetôség és hômérséklet biz-
tosítása. A mosás, szárítás, vasalás jelentôs gôzzel, párolgással jár, 
amely hûvös, szellôzetlen helyiségben páralecsapódáshoz, majd 
penészedéshez vezet. 

Amennyiben nincsen a helyiségen nyílászáró, alkalmazzunk vilá-
gításkapcsolóval egybekötött ventillátort. 

A magas páratartalom miatt figyeljünk oda a bútorok alap-
anyagára is, természetes faanyagokat a duzzadás miatt nem 
célszerû alkalmazni, az olcsóbb, praktikusabb bútorlapokat 
is lássuk el élfóliával, hogy a nedvességet ne tudják magukba 
szívni. 

A fûtést legcélszerûbb törülközôszárító radiátorral megolda-
ni, ami egyben ruhaszárításra is szolgálhat. Kis alapterületû 
helyiségnél az itt elhelyezett, csupán melegvízellátásra használt 
kazán is megfelelô hômérsékletet teremthet. 

 
 

  
   Mosókonyha-történelem

A múlt század közepéig, amíg a négyzetméterekkel nagyvonalúan 

bánó lakótereket fel nem váltotta a szûkös panellakások korszaka,  

a tehetôsebb családok élettereibôl nem hiányozhatott a háztartási 

helyiség, kedveltebb nevén a mosókonyha. Az angolszász országok-

ban ma is a családi házak elképzelhetetlen kelléke a háztartás üze-

meltetésére szolgáló helyiség, de kisebb lakásokban is,  

ha csak lehet, kialakítanak egy, ezt a célt szolgáló terüle-

tet. Hazánkban sajnos, a mai napig hajlamosak vagyunk 

megfeledkezni fontosságáról, vagy sokszor helyszûke 

miatt a tervezési koncepció végére kénytelen-kelletlen 

lemondunk róla.

   konyhát
háztartás
körbeölelô 
   formákkal    

Egyre több otthonban kap helyet és rövid idõn belül hálás pillantá-

sokat a szárítógép. Ilyen az Electrolux Iron Aid is, amely mindössze 

húsz perc alatt gyûrôdésmentesít öt-hat inget, de ugyanennyi idô 

alatt frissít fel egy kosztümöt, vagy öltönyt. A csak vegyi úton tisztít-

ható ruhákat is felfrissíthetjük, szagmentesítjük a segítségével.

   háztartási helyiséget 
      hosszúkás alapterületû 
fürdõszobában 
              is kialakíthatunk 

a dizájnról akkor sem
          kell lemondanunk, 
      ha szárításról, 
vasalásról 
 van szó  
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Áramellátás
A háztartási és egyéb gépek, így mosógép, szárítógép, vasaló, 
vasalógép, varrógép, porszívó, médialejátszó üzemeltetéséhez 
minimum 6-8 dugaszolóaljzatot kell kialakítanunk, egy-két  
független áramkörrel. Vizes helyiség lévén, akárcsak a fürdôszo-
bában, a konnektorokat megfelelô magasságban helyezzük el.   
A padlóösszefolyó ebben a helyiségben is jó szolgálatot tehet.

Burkolat
Csúszásmentes, vízzáró, nagy kopásállóságú, könnyen tisztítható 
padlóburkolatot válasszunk. Kerüljük a laminált lapot, parket-
tát, helyettük jobb a linóleum, a parafa, vagy a hidegburkolat. A 
munkapult fölötti falszakaszt lehetôség szerint szintén burkoljuk. 

Világítás
A helyiség hangulatát, így áttételesen az itt végzett munka minô-
ségét is jelentôsen meghatározza, milyen a megvilágítás. A legjobb  
a természetes fény, fôleg, ha varrással, vasalással jelentôs idôt töl-
tünk a mosókonyhában. Ilyenkor, ha mód van rá, próbáljunk déli, 
délkeleti fekvésû helyiséget tervezni. Amennyiben csak mester-
séges megvilágítással számolhatunk (például alagsorban), akkor 
még nagyobb hangsúlyt fektessünk a világításra. A központi  
világítás mellett elengedhetetlenek az irányított fényforrások,  
így elkerülhetjük, hogy például a ruhán maradt szennyezôdést  
a rossz fényviszonyok miatt belevasaljuk a textilbe. 

Az innovatív funkciókkal rendelkezô LG Prime lakberendezési tárgy-

ként is megállja helyét. Elegáns formatervezésének köszönhetôen 

fürdôszobánk vagy mosókonyhánk éke lehet, akár fehér, akár fekete 

színben választjuk. A mosógép az LG vezetô gôztechnológiáját alkal-

mazó „Steam Refresh” funkciója húsz perc alatt felfrissíti a ruhákat, 

kisimítja a gyûrôdéseket, eltávolítja a kellemetlen szagokat. A Direct 

Drive™ motornak köszönhetôen kisebb zajjal és lényegesen hosszabb 

élettartammal üzemel, emellett az LG Prime kevesebb villanyáramot 

fogyaszt, energiatakarékosabb. Kényelmünket szem elôtt tartva 

az LG mérnökei megnövelték a mosódob kapacitását (8, illetve 9 

kilogramm töltôkapacitás) anélkül, hogy a mosógép külsô mérete 

növekedett volna.

www.lg.hu

Kis lakásnak rendszerint a fürdôszobája is apró, ezért gyakran 

okoz fejtörést, hogy hová kerüljön a mosógép. A Hicodesign 

honlapján találtunk egy multifunkciós szerkezetet, amely nem 

más, mint a mosógép és mosdókagyló kombinációja. A rend-

kívül könnyû, antibakteriális Thal & Walley.Co mosdókagyló 

Európában kétféle mélységben kapható. Magyarországon az 

olasz gyártmányú 3,5 kilogramm ruha mosására alkalmas 

készülék kétféle típusa között választhatunk. 

www.hicodesign.com, www.candybolt.hu

 
 

  
   

Színek
Aránylag kis alapterületû, sokszor ablaktalan, 

zsúfolt helyiségrôl lévén szó, ne válasz-
szunk erôs színeket a háztartási helyiségbe. 
Maradjunk a tiszta, víz színeknél, mint például 
a fehér kékkel, zölddel kombinálva, de a fehér 
mellett kis foltokban alkalmazhatunk meleg, 
vidám színeket is, mint a narancs vagy a 
sárga. 

A megnyugvást, a rend érzetét semleges szí-
nekkel érhetjük el: remekül megy például a 
rattan szennyeskosárhoz és fehér bútorokhoz 
a tejeskávé falszín. 

Bátran használjunk dekorációként képeket a 
falra, vagy a kiégetett vasalódeszkát legkö-
zelebb színes, vidám textillel húzzuk át. 

A víz kékjében játszó ajtófrontok és az acélszürke munkapult társaságá-

ban  jól érzi magát az Electrolux mosógépe. Intelligens Time Manager 

funkciójával idôbeosztásunknak megfelelôen állíthatjuk be a mosási idôt. 

A kívánt paraméterek beállítása után a mosógép javaslatot tesz a mosás 

idôtartamára a ruha mennyiségére és szennyezettségére való tekintettel, 

jóllehet a javaslatokat felülbírálhatjuk. 

VISnyEI REnáTA LAKbEREnDEzô 

Visnyei Renáta eredeti végzettsége tanár-közgazdász. Egy, a meghatározó lakberen-
dezési kultúrával bíró Angliában töltött év fordította végérvényesen mai szakmája felé. 
Tanulmányait az Art Veresegyházi Oktatási Stúdióban végezte; egyik alapító tagja  
az A-Lak-Art Lakberendezô Stúdiónak, amely feladatául idôtálló, egyedi életterek tervezését 
tûzte ki, az elsô ceruzavonástól a megvalósulásig. A megrendelô igényeinek maximális 

nagy ötlet kis helyiségekbe! Röviden így jellemezhetjük az Electrolux 
kompakt szárítógépét, amely a piacon egyedülálló módon, falra szerel-
hetô. A kondenzációs szárítógép üzemeltetéséhez mindössze egy  
konnektorra van szükség. A készülékben maximum 3,4 kilogramm 
ruhát száríthatunk.

a bútorok, burkolatok
     tiszta és meleg színei     
       a heti öt-hét 
órás házimunkát is 
         kellemesebbé teszik

hico design
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