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HÁZI PRAKTIKÁK

SKANDI

SPANYOL,
KAMB,
YEMENI

FÉLIG RÍ!

ADÓSSÁGOT
MEGAD

A FELSŐFOK
JELE

BEC.
ERIKA

AMA
PÁRJA

FOLYÓ–
ÁGY

CZUCZOR
ÁLNEVE

SETE–SUTA
BALOGI!

IDŐSEBB
RÖV.

BÚTOR-
FAJTA

MAGÁNYO-
SAN ÉLŐ
SZEMÉLY

HÁZJELZŐ
KONYHA-

KERTI
NÖVÉNY

FÉLRE!

LENDÜLET

KRÓM, JÓD

AZ ORRÁHOZ

ZENDÜL

VOLT

ÉLŐSDI

PLUSZ

POÉN

EGYE!

AFRIKAI
ÁLLAM

ZOKOG

ÜZEM
RÉSZE!

GÖMBÖLYÍT
SZÁRMAZÁS

HORDÓ-
MÉRTÉK

A buli után

Főnök a titkárnőnek:
– Ki mondta magának, hogy azért, mert a
vállalati bulin meg akartam csókolni, már
elhanyagolhatja a munkáját? ...
(poén a rejtvényben).
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KONOK,
MAKACS

RENGETEG

HÁROM
VASEMBER!

FÖLDBŐL
KIÁSÓ

CSELEKEDET

SZITA

ZACSKÓ

KELVIN

FESTŐNK
(GÉZA)

JERRY
TÁRSA

FÖLÉ

LEFELE!

TONNA

EGYES!

ÜNNEPI
SÜTEMÉNY R

NÉVELŐ

KÁRTYA-
LAP

SIEMENS

TIK-...;
ÓRAHANG

LAPVÉG!

LETT,
OMÁNI

ASZTÁCIUM

UBORKA
JELZŐJE

AMPER

...MAIL

ARAB ÁLLAM

TARTÓZKODÓ
KELET

SZOKÁS
SZERINT

2

LONDONI
GALÉRIA

Nemrég nősült

– Az első dolog, amit a feleségemmel
tudomásul vetettem, hogy rendnek kell
lennie! A vacsora például pontban hétkor,
sem előbb, sem később – dicsekszik az
újdonsült férj a barátjának.
– És mi van, ha fél nyolckor érsz haza?
...
(poén a rejtvényben).

A lapunk csütörtöki számában megjelent rejtvények megfejtései: Este az utcán – Ott, abban a kórházban.  Gyerekész – Akkor most te kérdezz.

H I R D E T É S

• A lakásban lévő 
burkolataink közül 
leginkább igénybe vett 
a padló. Azon túl, hogy 
járással koptatjuk, a 
padlók legnagyobb 
ellensége a bútorok to-
logatása, éles tárgyak 
ráejtése, kémiai szerek 
ráfröccsenése és kül-
ső térben az időjárás 
hatása.

E gy átlagos padlóburkolattól 
elvárható, hogy ne változtas-
sa színét és szilárdsági tulaj-

donságait. A padlóburkolatnak nem 
elsődleges feladata a hőszigetelés 
és a teherhordás. A lépéshanggát-
lás pedig külön hangszigetelő réteg 
lefektetésével megoldható. Egyes 
padlóburkolat-típusok és -rendszerek 
előnyösebbek akusztikai és hőszi-
getelési szempontból (pl. parafa). 
Fontos szempont még a padló tisztán 
tarthatósága és felületkezelése is. A 
színében és mintájában egyszerű, 
visszafogott padlóburkolat nagyobb 
teret ad a további lakberendezéshez. 
Nagy minták, sötét színek kisebbí-
tik a szobát, a kis minták, világos 
színek, áttekinthető, összefüggő 
felületek optikailag nagyobbítják a 

helyiséget. Kis szobába kellemesebb 
a méretéhez illeszkedő apróbb be-
osztású padlóburkolat, nagy méretű 
szobához elegánsabb a nagyobb osz-
tat. Különösen kis lakásoknál fontos, 
hogy az egymással kapcsolatban álló 
helyiségek burkolata között is meg-
legyen a harmónia. A hosszabb tar-
tózkodásra szánt, gyakran használt 
helyiségekben, így nappaliban, háló-
ban, gyerekszobában érdemes meleg 

faburkolatot használni. A parketta, 
hajópadló, parafa mind megfelel e 
célra. Fontos a megfelelő felületke-
zelés (lakkozás, csiszolás), ami nem-
csak esztétikusabb látványt nyújt, 
hanem tartósságot és tisztíthatóságot 
is szavatol. Fa padlóburkolattal a ter-
mészetes hatáson túl jól lehet a szoba 
jellegét befolyásolni. Hajópadló kiala-
kításával natúr, északi hangulat, pro-
vinciális stíluskialakítás lehetséges. 

Szép lehet jól megválasztott színnel 
lefestve is. A hagyományos parketta 
választásakor nem szabad elfelejt-
kezni arról, hogy az eltérő faanyagok 
más-más színe különböző hatást gya-
korol a szobára. Amennyiben hideg 
pasztellszínekkel szeretnénk a szo-
bánkat életre kelteni, érdemes meleg 
(cseresznye, fenyő) padlószínt válasz-
tani, hogy meglegyen a hideg-meleg 
színek egyensúlya.

A padlóburkolatok  kiválasztása

Fontos tisztán tartani a padlót   ▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




