
KERTIMÁDÓ MEGRENDELÔM ELÔSZÖR A MEGVÁSÁROLT TELEKRE

TERVEZENDÔ HÁZ OPTIMÁLIS ELHELYEZÉSÉHEZ KÉRTE A VÉLEMÉ-

NYEMET. ÚGY GONDOLTA, HOGY ELENGEDHETETLEN AZ ÉPÜLET

TÉRKAPCSOLATAIT ÖSSZHANGBA HOZNI A TELEK ADOTTSÁGAIVAL.

ÁLTALÁBAN AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSÉNEK A TELKEN ÉPÍTÉSZETI ELÔ-

ÍRÁSAI VANNAK, DE AZON TÚL CÉLSZERÛ MÁR AZ ELEJÉN A KERT-

TERVEZÔT IS BEVONNI A TERVEZÉSI FOLYAMATOKBA. EZ AZ IGÉNY

NÁLUNK MÉG NEM OLYAN BEVÁLT GYAKORLAT, MINT A KERTKULTÚRÁ-

BAN NAGYOBB MÚLTRA VISSZATEKINTÔ ORSZÁGOKBAN.

Egy szép kert a ház méltó folytatása. Az
ideális otthon megteremtésének érdeké-
ben a tervezô arra törekszik, hogy a tulaj-
donos igényei, elvárásai, vágyai szerint al-
kossa meg a kert különbözô elemei közöt-
ti egyensúlyt. Ennek érdekében az épület
és a kert tervezése egymással szoros össz-
hangban készült. 

A családnak az elôzô kertjükben sok örö-
met és élményt adott az épített kerti tó és
az ahhoz tartozó kis vízesés. Egyértelmû
volt, hogy a víznek meghatározó szerep jut
az új kertben is, valamint igényként jelent-
kezett viszont a nyári fürdôzés és úszás.Szöveg: Tuba Péter (Tubakert Kft.), Szabó Levente (Virágoskert-Építés Kft.)

SZAKCIKK

Ezért olyan méretû vízfelületben kellett
gondolkodni, ami erre lehetôséget ad.

Az alapkoncepció kidolgozásakor az
úszómedence és a biológiai szûrésû fürdô-
tó között kellett dönteni. 

Sok pozitív érvelés szólt amellett, hogy
létesüljön egy impozáns, márványburkolat-
tal készített, feszített víztükrû medence,
amely az L alakú teraszhoz csatlakozik.
Azonban a szkimmerek szintje alá leeresz-
tett vízfelület téli látványa esztétikai okból
keresztülhúzta ezt az elképzelést.

A döntésben fontos szerepet játszott
még a költséghatékonyság is. 

Végül a tulajdonos a fürdôtó megépíté-
sének javaslatát fogadta el, mely szerint a
fürdési igény kielégítésén túl a természet
megbolygatása nélkül közvetlenebb és zöl-
debb környezet alakulhatott ki a tó körül. 

A fürdôtóhoz szervesen kapcsolódik a
nagy vízesés, amely kellemes csobogásá-
val nyugtatóan hat.

A hosszas egyeztetések során kikristá-
lyosodott a kert összes funkciója és lát-
ványeleme, amely végül a kertépítészeti
tervrajzban realizálódott. A háromdimenzi-
ós számítógépes látványterv több nézô-
pontból is megmutatta a leendô kertet. 

EGY KERTTERVEZÉS
TÖRTÉNETE
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A terv része a mûleírás, amely az alapraj-
zi ötletterv rövid ismertetése.

A mûleírás megfogalmazza a kert filozó-
fiáját, vagyis a tervezô szakmai érveinek és
a tulajdonos elképzeléseinek összhangját.
Ismerteti az egyes funkcionális egységek
kialakításának, elhelyezésének rendszerét.
A kertben elhelyezendô mûszaki és egyéb
egységek használatára és mûködésére ad
javaslatokat.

A vízfelület a terasz közvetlen közelében
van, így a tó a nappali nagy üvegfelületein
és a konyha teraszra nyíló üvegajtaján ke-
resztül egész évben kellemes látvány.

Igény volt, hogy a szaunából télen köz-
vetlenül a jeges vízbe lehessen merülni.
Ezért az ajtóval szemben kialakítottunk egy
kis kompozit mûanyag-fa teraszt, amelyrôl
a vízbe lehet ugrani, és onnan egy trópusi
fa létrán lehet kimászni.

A tóban az úszórész hossza 13 méter, a
víz mélysége 140 centiméter. Ezek a mére-
tek már alkalmassá teszik a létesítményt
úszásra, vízi játékokra. A 80 négyzetmé-
teres vízfelületet két félsziget töri meg. Az
egyiken a szauna stége található, a mási-
kon egy 4,5 tonnás sziklatömbrôl vízesés-
ként folyik vissza a víz a tóba.

A vízesés szikláinak természethû elhelye-
zése és lépcsôinek kialakítása mûvészi ér-
zéket és rengeteg munkát igényelt.

A tavat nyugatról egy támfallal megtá-
masztott, mesterséges domb határolja.

A sziklakerti kialakítás szép hátteret ad a
tónak. A domb mögé, annak takarásába
került a fürdôtó biológiai szûrôrendszeré-
nek gépészeti aknája.

A tavat hátulról egy 12 négyzetméteres
napozóterasz zárja, amelyet terméskô tipe-
gôkön a sziklakerten keresztül és a szauna
felôl is megközelíthetünk. Ezzel zárul az ut-
ca felôl örökzölddel takart belsô kert.

A Leyland-sövénnyel határolt intim terület
esztétikailag és funkcionálisan is elkülöní-
tett, önálló része a teleknek.

A hátsó kertrészben két autó számára
vendégparkoló és egy szalonnasütôhely
létesült, a keleti kerítés mellé pedig törpe
gyümölcsfákat ültettünk. Az ápolt, gyepes
felületek közti szintkülönbséget kellemes,
lankás sáv köti össze, elôsegítve a kényel-
mes fûnyírást. 

A garázsbejáró fölött van egy kis tetôkert,
amely lentrôl szinte alig észrevehetô, a
konditerem ablakaiból viszont pihentetô,
zöld látványt nyújt. 

A fürdôtó 1,2 mm vastagságú EPDM-
fóliájának látványát mindenhol eltakarja az
ausztriai agyagpala.

A víz szûréséhez a legkorszerûbb, bioló-
giai technológiát választottuk, ami a legme-
legebb nyári idôszakban is tiszta, vegyszer-
mentes vizet garantál a fürdôzéshez.

A részlettervek fontosak az igényes kivi-
telezéshez és alapjául szolgálnak az ár-
ajánlatoknak. A funkcionális elemek anyag-
választása meghatározza a késôbbi fenn-
tartás költségeit is. A növénykiültetési terv
minden egyes tervezett növény pontos faj-
táját és ültetési helyét leírja.
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