
• Nemcsak praktikus, 
hanem esztétikus is: 
a jól kialakított köny-
vespolc lakásunk dísze 
is lehet. Alább néhány 
tippet adunk, hogyan 
fogjunk hozzá a bútor 
megtervezéséhez.

A könyvespolcok általában az 
adott méretekhez és az anya-
gi helyzetünkhöz is a legjob-

ban alkalmazkodó bútorfajták. Gyűj-
teményünket tarthatjuk nyitott, zárt 
vagy akár vitrinszerű polcokon. 

Az üvegezett ajtajú könyvszek-
rény rendkívül praktikus, hiszen 
megvédi könyveinket a szeny-
nyeződéstől, illetve az értékesebb 
példányok megóvására is a legal-
kalmasabb. Nyitott polcrendszer 
tervezésénél alapvető szempont, 
hogy bővíthető legyen, igazodjon a 
gyarapodó könyvállományunkhoz. 
Az elemes polcrendszer a legolcsóbb 
és legrugalmasabb megoldás. Az 
állványok oldalfalai praktikusan 
több helyen előre perforáltak, így 
kedvünkre változtathatjuk a polcok 
közötti távolságot. Helytől és anyagi 
lehetőségeinktől függően bővíthet-
jük; költözés esetén az új lakásban is-
mét felépíthetjük. Nem törvényszerű, 
hogy polcaink csak olyan magasak 
lehetnek, hogy a legtetején elhelye-
zett könyvet is kényelmesen elérjük. 

A jól megtervezett polcrendszerek 
a jobb helykihasználás érdekében 
egy teljes falat is betölthetnek akár 
a mennyezetig is. Ha ezt a megoldást 
választjuk, a hozzáférhetőség miatt 
egy létrát is be kell majd szereznünk, 
amelynek segítségével könnyen elér-
hetjük a felső polcokon elhelyezett 
könyveket. További kényelmünket 
szolgálja a felső polc élére szerelhető 
világítórendszer. A polcok, bár legin-

kább a falhoz simulnak, olykor térbe 
is kerülnek. Az ilyen körbejárható, 
minden oldaláról élvezhető bútorok 
főként az egyterű vagy kis lakások 
kedvelt darabjai, mivel látványosan 
szétválaszthatók velük a helyiség 
különböző funkciói. 

Különösen fontos, hogy a könyv-
gyűjteményünk aránylag esztétiku-
san, ugyanakkor praktikusan legyen 
tárolva, így elkerülhetjük a helyiség 

zsúfoltságérzését. A polcokat igyekez-
zünk úgy elhelyezni, hogy szellőzte-
tésnél a levegő átjárhassa a könyve-
ket. Ha nagyon magas a könyvespolc, 
a balesetek megelőzése érdekében 
több ponton is rögzítsük a falhoz. A 
könyvespolcok feltöltésekor különö-
sen fi gyeljünk a polcok teherbírásának 
ellenőrzésére, az egyenletes súlyelosz-
tásra, valamint a könyvek csúszás-
mentes, stabil elhelyezésére is.
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HÁZI PRAKTIKÁK
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Születésnap
Hányadik születésnapját ünnepli, asszonyom?
– Pontosan ugyanannyiadikat, ahányas
cipőt viselek!
– És hányas cipőt hord?
– Harmincötöst?
– ... (poén a rejtvényben).
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Rabló a házban
Egy rabló betör éjjel egy pasashoz:
– Pénzt, vagy életet?
– ... (poén a rejtvényben).
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Tippek a könyvespolcok kialakítására

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Papagájt szeretne – ... vén madárijesztő, tudsz-e repülni?  A cowboy és az indián – ... hagyod abba az anyázást!

H I R D E T É S

A polcok teherbírására is figyeljünk, illetve arra, hogy esztétikusan rendezzük el rajtuk a könyveket  ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




