Veranda

Ahol a házépítés

művészet

írta: L. Kocsis Erika
fotó: Kelo-Wood

Tradicionális rönkház
Oroszországból
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Szibéria
sűrű évg i,
szerkeze yűrűtű
45 cm átm , akár
cédrusbó érőjű
l
többszinte készült a
s rö
.A beltérb nkház.
e
rönkök sí n a
kok.

Oroszországban a
rönkből készült ház
nem újdonság, annál
inkább a tradicionális
építészet része. Nem
csak a múltat jelenti,
hanem mind elterjedtebb napjainkban is, és
a népszerűsége is egyre
nagyobb.
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A

z öles rönkökből
építkező Kelo-Wood
cég is büszke arra, hogy
ezek a tradicionális, ősi
orosz házak egyedülállóak
az egész világon. Nemcsak külső
megjelenésükben, de az enteriőrökben, a lakberendezésben is rendkívül
igényesek. A tradicionális vonások
mellett a modern elemek, a magas
komfort is elválaszthatatlan tőlük.
A házak egyik titka abban rejlik,
hogy a régi mesterek nem úgy
tekintettek a fára, mint csupán egy
tárgyra, hanem egyben a művészet
anyagára. Vagyis ezek a rönkházak
a művészet részét is képezik, az ősi
orosz építészetet örökítik tovább,
miközben otthont is adnak lakóinak,
amelyben megtalálják a lelki nyugalmukat is. Ennek érdekében egy-egy
terv elkészülténél nemcsak az építész közreműködik, hanem dizájnerek, művészek, stílustervezők is.

Veranda

Aki egy ilyen házra ránéz, azonnal látja, nem amerikai vagy kanadai rönkházról van szó, hanem
egy olyan oroszról, amelyben benne van az orosz ember történelme,
múltjának gyökerei és annak a helynek a kultúrája is, ahol éppen a ház
elhelyezkedik.
A most bemutatott többszintes rönkháznak szibériai cédrus az
alapanyaga, fogadószintje pedig
téglából és ötletesen kirakott
téglaburkolattal készült. E felett
magasodik az épület vastag, akár
45 centiméter átmérőjű rönkökből.
A munka nagy része kézi. A házat
hatalmas terasz öleli körül. A fedett
alsó szint ad helyet a praktikus és
hangulatos nyári konyhának, amely
mellett félbevágott öles rönkökből
készült a kerti asztal és a pad.
A szibériai cédrust mindkét
oldaláról színtelen festékkel
kezelték, így megmaradt a fa
természetes színe és textúrája.
A tulajdonos külön kérése volt,
hogy a homlokzat fölé strapabíró
tető készüljön. A szerkezetre
vörösfenyő zsindely került, de az
ablakok is vörösfenyőből készültek.
Kifejezetten ennek a háznak az
egyediségéhez tartozik, hogy a
teraszra kettős faajtók vezetnek.

A nappali
meghatározója a
cserépkályha, amely
térelválasztó szerepet
is betölt. Sütésre is
használják
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Az alsó szintet különböző zónákra tagolták. Ebben a központi szerepet a
masszív csempekályha játssza, amely elválasztja a nappalit a konyhától, s a
ház szíve is egyben. Nemcsak dekoratív, de praktikus is, a háziasszony sütésre
is használja – kenyeret, süteményeket, ételeket készít benne. A konyhában a
kerámialapos tűzhelynek szintén tereket elválasztó szerepe van. A könnyed,
country stílusú bútorok kellemes atmoszférát teremtenek az olvasásához vagy
éppen a hosszú beszélgetésekhez.
A ház egyik különlegessége
a német gyártású falépcső, amelynek színe kontrasztosan különbözik a fal és a padló színétől, inkább
az ajtók árnyalatához hasonlít.
A rönkök belülről síkok, ezért a
bútorokat közvetlenül a falhoz
lehet állítani, így a szabad térből
semmi nem lesz elvesztegetve.
Minden helyiség kellékei,
tartozékai arra emlékeztetik a
házigazdákat és a vendégeket,
el ne felejtsék, hogy egy városi
nyaralóban vannak. A falakon lógó
képek a természetet ábrázolják,
de még az állólámpa is egy fa
színére és formájára emlékeztet.

A házat kivitelezte:
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Kelo-Wood – Oroszország

www.kelohouse.ru

