
diákoldal
•	 2. Berendezés 1.

Szoba neve
GYEREKSZOBA

(1-10 éves)
DIÁKSZOBA

(11-20 éves)
SZÜLŐK 
SZOBÁJA

NAGYSZÜLŐ(K) 
SZOBÁJA

Padló  
(anyaga, színe stb.)

Fal és mennyezet 
(anyaga, színe stb.)

A szoba jellemző 
bútora

A szoba jellemző 
bútora

A szoba jellemző 
bútora

A szoba jellemző 
bútora
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•	 5. Bútorvásárlás

Bútor neve 
/ 

szempont
Költséghatékonyság Környezetbarátság Egészségvédelem Méltányosság

papírülőke 1 4 3 2

csővázas szék, 
bőr ülőfelülettel

egzotikus fából 
készült, összecsukha-

tó szék

fröccsöntött 
műanyagszék

használt Thonet szék

környezetbarát  
anyagokból készült  

ergonomikus irodai szék
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szempontok

költséghatékonyság:
Az olcsó termékért is lehet drágán megfizetni. Például ha egy termék éppen a garancia lejárta után hamar el-
romlik, nem javítható, akkor ahelyett kell vennünk egy másikat, így összességében drágább lesz, mint egy drá-
gább, de jobb minőségű, tartós bútor. Ennél egy örökölt, jól bevált, régi bútordarab még jobb megoldás. Spó-
rolhatunk azzal is, ha nem kész, összeállított bútort szerzünk be, hanem olyat, amelyet magunk is haza tudunk 
szállítani, majd összeszerelni.

környezetbarátság:
Minden termék gyártása, használata és ártalmatlanítása (hulladékká válása vagy újrahasznosítása) hatással van a 
környezetre. A műanyagok olajból, jobb esetben szelektíven gyűjtött műanyagból készülnek, gyártásuk energia-
igényes. Újrahasznosításuk a szelektív gyűjtés ellenére sem megoldott, általában csak gyengébb minőségű alap-
anyagot lehet belőle készíteni. Az egzotikus fából készült termékek, ha nem viselnek olyan címkét, mely igazolja, 
hogy fenntartható erdőgazdálkodásból származnak (FSC), akkor nagy valószínűséggel az esőerdők kiirtásához, 
ezen keresztül az éghajlatváltozáshoz is hozzájárulnak. A messziről jött termékek szállítása is terheli a környeze-
tet a járművek kipufogógázával, ráadásul nem tudhatjuk, hogy a távoli gyárban betartják-e a környezetvédelmi 
előírásokat.

Egészségvédelem:
A bútorok több szempontból is hatnak egészségünkre a használat során. A műanyag vagy oldószeres festék-
kel kezelt bútorok gyakran különböző gőzöket lehelnek ki magukból, amelyek allergiát is okozhatnak. A má-
sik fontos egészségvédelmi szempont a kényelem, mennyire tud alkalmazkodni a bútor az ülő ember alakjához. 
Más-más szék kényelmes egy gyerek vagy egy felnőtt számára. Az igazán ergonomikus (kényelmes) székek több 
ponton állíthatóak, az ülés magassága, dőlésszöge mellett a karfa vagy a fejtámla is hozzáigazítható használója 
méreteihez, igényeihez.

méltányosság:
Ez a szempont elsősorban a termékek gyártása és kereskedelme során veendő figyelembe. Ezekről a vásárlás-
kor viszonylag kevés információt lehet szerezni, érdemes előre tájékozódni. A helyi iparosok, kisüzemek gyártási 
módszereiről, a munkakörülményekről akár személyesen is meggyőződhetünk, ugyanakkor a távoli, olcsó mun-
kaerőt alkalmazó gyárakkal kapcsolatban azt sem zárhatjuk ki, hogy gyerekek rossz körülmények között készí-
tik az olcsó bútorokat. Persze a Fair Trade címke garanciát jelent arra, hogy a munkások megfelelő körülmények 
között dolgoznak, és méltányos részt kapnak a vételárból, de ez bútoroknál még elég ritka. Emellett a bútoráru-
házak honlapján is tájékozódhatunk, hogy milyen feltételeket szabnak a gyártókkal szemben, és ezeket hogyan 
ellenőrzik.
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székek leírása az értékeléshez

pApírszék
Anyaga újrahasznosított papírból készült hullámkarton, újrahasznosítható;
Nem festett, natúr színű, de tetszés szerint lehet festeni, tapétázni;
Magyarországon gyártják, magyar hulladékpapírból;
Lapos dobozban lehet hazavinni, ragasztóanyag nélkül kell hajtogatással összeállítani;
Nem vízálló, csak sík padlófelületen lehet használni;
Puff-szerű, hatszögletű ülőfelülete van, háttámlája nincs;
Irányára: 2 500 Ft.

CsővÁzAs szék, Bőr ülőfElülEttEl
Anyaga krómozott fém váz, valamint természetes bőr ülőfelület;
A váz a krómozás miatt részben hasznosítható újra, a bőrt nem lehet újrahasznosítani;
rozsdamentes, de karcolásra érzékeny a fémváz, bőr felülete feketére festett, de berepedezhet;
Magyarországon gyártják, külföldről beszerzett alapanyagokból;
Összeszerelve lehet megvásárolni;
A vázra feszülő, rugalmas ülőfelülete és háttámlája van, ami nem állítható;
Irányára: 12 000 Ft.

EGzotIkus fÁBól készült, összECsukHAtó szék
Anyaga egzotikus fa, nincs információ pontos származásáról;
Európán kívül gyártják;
Felületkezeléséről nincs információ, így újrahasznosíthatósága is kérdéses;
Vízállónak hirdetik, szabadtéren is használható;
Összecsukható, így könnyen szállítható és tárolható;
Lécekből álló vízszintes ülőfelülete és ferde háttámlája van;
Irányára: 4 000 Ft.

fröCCsöntött mŰAnyAGszék
Anyaga: polipropilén, nem újrahasznosított, újrahasznosíthatósága Magyarországon nem megoldott;
Európában gyártják;
Egyben lehet hazavinni, több egymásba rakható;
Anyagában fehérre színezett;
Vízálló, de a szabadban néhány év után az ultraibolya (UV) sugárzás hatására anyaga elszíneződhet, meggyengül-
het, akár el is törhet;
Maximális terhelhetősége 85 kg;
Tömör és rögzített ülőfelülete, háttámlája és karfája van;
Irányára: 2 000 Ft.

HAsznÁlt tHonEt szék
Anyaga gőzölt bükk, ülőfelülete rétegelt bükk lemez;
Valahol Közép-Európában gyárthatták, nevét a tömör bükk hajlításának gőzöléses módszerét Ausztriában kidol-
gozó, Thonet nevű asztalosról kapta;
Használt, felújított, jó állapotban kapható egy asztalos mesternél;
Felületét kezelték, de oldószereinek gőzei már rég kipárologtak;
Hajlított lábai, ívelt háttámlája és kerek ülőfelülete van;
Irányára: 8 000 Ft.

környEzEtBArÁt AnyAGokBól készült ErGonomIkus IrodAI szék
Anyaga fém, környezetbarát bőr, lebomló műanyag;
Európában gyártják;
Szétszerelt állapotban lehet hazavinni, összeszerelése egyszerű; darabjai újrahasznosíthatóak;
Tartósnak hirdetik, de óvni kell a vegyszerektől (szappanos vízzel tisztítható);
Ergonomikus a kialakítása, hosszan tartó irodai munkára fejlesztették ki;
Irányára: 15 000 Ft.

II/9. lAk(k)BErEndEzés  •  137


	Text Field 136: 
	Text Field 140: 
	Text Field 144: 
	Text Field 148: 
	Text Field 152: 
	Text Field 156: 
	Text Field 137: 
	Text Field 141: 
	Text Field 145: 
	Text Field 149: 
	Text Field 153: 
	Text Field 157: 
	Text Field 138: 
	Text Field 142: 
	Text Field 146: 
	Text Field 150: 
	Text Field 154: 
	Text Field 158: 
	Text Field 139: 
	Text Field 143: 
	Text Field 147: 
	Text Field 151: 
	Text Field 155: 
	Text Field 159: 
	List Box 69: [Válassz!]
	List Box 73: [Válassz!]
	List Box 77: [Válassz!]
	List Box 81: [Válassz!]
	List Box 85: [Válassz!]
	List Box 70: [Válassz!]
	List Box 74: [Válassz!]
	List Box 78: [Válassz!]
	List Box 82: [Válassz!]
	List Box 86: [Válassz!]
	List Box 71: [Válassz!]
	List Box 75: [Válassz!]
	List Box 79: [Válassz!]
	List Box 83: [Válassz!]
	List Box 87: [Válassz!]
	List Box 72: [Válassz!]
	List Box 76: [Válassz!]
	List Box 80: [Válassz!]
	List Box 84: [Válassz!]
	List Box 88: [Válassz!]


