Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.
A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást
eredményezhet:
építészet,
gépészet,
villany,
víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Energia kontroll
rendszerünk
megtakarítást
biztosít
az
adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.

Energiatakarékos építészet

Energiatakarékos megoldások

Pannon Épít!m"hely
generálkivitelezés üzletág
eladó ingatlanok
kapcsolat

Letöltések
energiatudatos építészet
cikkek
jogszabályok

Energiatakarékos
technológiák

Pannon Épületenergetika
épületenergetikai üzletág
referenciák
társadalmi felel!sség
kapcsolat

falazatok
szigetelések
fa épületszerkezetek
szell!zéstechnika
további épít!anyagok

Energetikai tanúsítvány

Referenciák

tanúsítvány leírás · ár

referencia kivitelezések

Árkalkulátor
házépítés kalkulátor
el!zetes árkalkuláció

H!kamerás vizsgálat
h!kamera leírás · ár

Kalkulátor
h!szigetelés kalkulátor

Pannon Épít!m"hely Kft. - Kapcsolat

Energetikai koncepció
mit nyújt?
energetikai tanácsadás
egyedi épület
intézményhálózat

Energetikai kontroll
mit nyújt?
adatgy"jtés
beavatkozás és szabályzás
belépés

Energetikai partnerség
mit nyújt?
elemzés és felügyelet
energetikai pályázatok

Tisztelt O lvasó!
Ez a könyv a Szent István Egyetem Ybl
Miklós Mûszaki Fôiskolai Kar Épített
Környezet Tanszékének, illetve Multimédia Laboratóriumának (labor5) gondozásában jelent meg. A könyv egy sorozat
darabja, melynek eddig megjelent kötetei:
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A Z A UT O N Ó M H Á Z
A könyvek beszerezhetôk a fôiskola jegyzetraktárában illetve a labor5-ben:
1146 Budapest, Thököly u. 74.
Tel/fax: 351-7404
e-mail: labor5@elender.hu

Elôszó
Akadálymentes épített környezet (Accessible Built Environment), Ö nálló életvitel (Independent Living),
Egyetemes tervezés (Universal Design), Esélyegyenlôségi Törvény - a kilencvenes évek elején alig hallott fogalmak voltak. Mára ismerôs és elfogadott elvek. Van törvény, van építési szabályozás. Kialakult a terület társadalmi
elfogadottsága, és alakulóban van gyakorlati alkalmazása. Miért térünk újra és újra vissza mégis a témához? Mert
úgy látjuk az elvek még nem jelentek meg a gyakorlatban. Sok társunk élethelyzetét fokozottan nehezítik az általuk igen nehezen leküzdhetô akadályok. O lyan akadályok, mely másoknak fel sem tûnik, mindaddig, míg maguk
is hasonló helyzetbe kerülnek (babakocsival szeretnének közlekedni a városban, otthonhagyták szemüvegüket,
hogy az ideiglenesen korlátozó baleseteket ne említsem).
Elôszó helyett ezért szeretném idézni Dr. Gadó Pál, a Mozgássérültek Egyesületeinek O rszágos Szövetsége alelnökének Várjuk az Esélyegyenlôségi Törvény gyakorlati megvalósítását címû, az interneten is közzétett sorait.
“Ha valakinek módja nyílik Magyarországon egy vak, siket, mozgássérült, vagy értelmileg akadályozott személy
életpályáját a fogyatékossága jelentkezésének pillanatától a mindennapok eseményeiben végigkísérni, kirívó
igazságtalanságként fogja megállapítani, hogy esélyei a kibontakozásra, az önmegvalósításra, az alkotó életre, az
érvényesülésre, a jó életminôségre és a boldogságra messze elmaradnak a nem sérült emberek esélyeihez viszonyítva. A sérült emberek esélyei természetesen annál jobban csorbulnak, minél súlyosabb mértékû a fogyatékosságuk. Ezért az esélyegyenlôségi törvény pozitív hatásai elsôsorban a nagymértékben sérült emberek
életében fognak megmutatkozni. Mégis tévedés lenne azt hinni, hogy csak kevés ember érdekérôl van szó.
Elvileg már az alkotmány biztosítja minden magyar állampolgár számára az egyenlô jogokat. Az esélyegyenlôség
22 alapvetô szabályát ugyancsak megfogalmazza egy 1993-as ENSZ határozat (Standard Rules), amelyet hazánk
is megszavazott. Hogyan élhet azonban a tanuláshoz való jogával az, aki a sok lépcsô miatt bénult lábával, vagy
közlekedéshez használt kerekesszékével nem tud bejutni a többi tanulóval együtt az osztályterembe? Hogyan tud
élni a mûvelôdéshez fûzôdô jogával az, aki a tömegközlekedési eszközök, az utak kialakítása következtében meg
sem tudja közelíteni a könyvtárat, a mozit, a hangversenytermet, a színházat? Hogyan tudja másokkal egyenlô
módon a hivatalokban ügyeit intézni, érdekeit a hatóság elôtt megvédeni az, akinek kommunikációs nehézségei
vannak, nem hallja a hozzá intézett kérdéseket, nem tudja érthetôen, világos megfogalmazásban elôadni kérdéseit? Hogyan tud egy pályaudvaron, nagy városi forgalomban önállóan eligazodni az, aki a látható, (vizuális)
tájékoztatást nem tudja érzékelni, más, számára eligazító információt pedig a - csak látó emberekkel számoló tervezôk, szolgáltatók nem nyújtanak? Mit ér ezekben az élethelyzetekben az alkotmányban meghirdetett egyenlô jog? ... A keretet tartalommal kell megtölteni és ezt rajtunk kívül aligha fogja más szorgalmazni... Várom, hogy
a társadalom rádöbbenjen: nem jótéteményekre van szükség, hanem egy törvény által elôírt emberi jogokat kell
megadni minden tagja számára. Eközben rá fog eszmélni, hogy ebbôl a jogokat megadó emberek ugyanolyan
hasznot húznak, mint a jogokhoz jutottak. Ki fog alakulni körülöttünk egy humánusabb, befogadásra kész,
kényelmes, biztonságos környezet, amelyben mindenki jobban érezheti magát. Az emberek a költségeket számba véve, csodálkozva fogják látni, hogy ezért a nagy nyereségért milyen kis árat kellett fizetniük, feltéve, ha kellô
elôrelátással építik ezt a mindenki számára akadálymentesen használható környezetet.”
A könyv, melyet az O lvasó kezében tart a második kötet, amit a Szent István Egyetem Ybl Miklós Mûszaki Fôiskolai Kar Épített Környezet Tanszéke, és annak kutatócsoportja, a labor5 ebben a témakörben kiadott. Jelen mûben
a szerzôk jó és esetenként kevésbé jó, de úttörô jellegû, megépült megoldásokat fûztek össze, mely esettanulmányokkal egészíti ki a korábban kiadott Akadálymentes Építészet- Accessible Design címû kötetet.
N ovák Ágnes
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Meglévô épületek
akadálymentesítése többnyire
jóval nehezebb feladat, mint
egy újonnan épülô középület
akdálymentes kialakítása. Az
épület szerkezete és nem utolsó sorban annak történelmi,
mûemléki értéke határozza
meg, illetve korlátozza az
átépíthetôség mértékét, az
akadálymentesítés
lehetôségeit.
A fôbb szerkezeti átalakítások
többnyire költségesek, ezért
néhány esetben az új
épületektôl eltérôen mérsékelt,
alacsonyabb szintû
akadálymentesítés is
elfogadható.

TERVEZÉSI

AJÁNLÁSOK
KÖZÉPÜLETEK AKADÁLYMENTESÍTÉSÉHEZ

Meglévô épületek akadálymentesítése többnyire jóval nehezebb feladat, minte egy újonnan épülô középület akdálymentes kialakítása. Az épület szerkezete, kialakítása és nem
utolsó sorban annak történelmi, mûemléki értéke határozza meg, illetve korlátozza az átépíthetôség mértékét, az
akadálymentesítés lehetôségeit.
A fôbb szerkezeti átalakítások többnyire költségesek, ezért
néhány esetben az új épületektôl eltérôen mérsékelt, alacsonyabb szintû akadálymentesítés is elfogadható.
Az épület akadálymentességét nagymértékben befolyásolja
annak megközelíthetôsége, a bejárat kialakítása, az eligazodás, a belsô közlekedés és a szaniter funkciók használhatósága.

Megközelítés, parkolók kialakítása

részekben) jellemzôen kevés a parkolóhely és azok is szûkek.Akadálymentes parkolóhelyet többnyire csak az épülettôl, fôbejárattól távol lehet kialakítani, esetleg csak a hátsó
udvaron, a hátsó-, vagy szervízbejárathoz közel. Sok esetben az akadálymentes bejárat is itt kerül kialakításra az utcakép, a fôhomlokzat esztétikájának megóvása érdekében.
Mûemléki épületek esetében ez különös jelentôségû.
Az épület megközelíthetôsége érdekében legtöbbször az
épület körül a járdák, szegélyek átépítése szükséges.
• A fôbejárattól jelölni kell az akadálymentes parkolóhely
megközelíthetôségét.
• A parkolóhelyektôl szintén folytonosan jelölni kell az
akadálymentes bejárat helyét.
• Fontos, hogy a parkolóktól akadálymentesen el lehessen
jutni a bejáratig.

Korábban kisebb gépjármûforgalommal számoltak, így a ré gi épületek körül (fôleg a belvárosokban, sûrûn lakott városAkadálymentes parkolóhelyek kialakítása több meglévô parkolóhely egybenyitásával
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Bejáratok
A meglévô épületállomány jellemzô problémája az általánosan meglévô 2-3 fokos elôlépcsô. A bejárat akadálymentesítése a következôképpen lehetséges:

• További lehetôség 1-2 lépcsôfoknyi szintkülönbség esetén a járda síkjának megemelése enyhe lejtôvel, tereplejtéssel.

• Amennyiben a lépcsô elôtt - a járdán - elég hely van,
akkor az elôlépcsô elhúzásával lehetôség nyílik egy a
homlokzattal párhuzamos, enyhe lejtésû rámpa kialakítására. Ügyelni kell arra, hogy az így kialakuló pihenôn - a
bejárati ajtó elôtt - elég hely legyen az ajtó megfelelô
megközelítéséhez, annak nyitásához és a kerekesszékkel
történô manôverezéshez. Ügyeljünk arra, hogy a rámpa
lejtése 8%-nál nagyobb ne legyen és egy lejtôkar vízszintes vetülete legfeljebb 9 m legyen. Hosszabb lejtôk esetében pihenô közbeiktatása szükséges. Kerüljük az íves
rámpák kialakítását.

• Ha az épület bejárati szintje magasabban - pl. félszinten van, ha nincs elegendô hely hosszú vagy többkarú rámpa
kialakításához, akkor valamilyen felvonószerkezet elhelyezése szükséges. Ez lehet platformlift vagy korlátlift, illetve több szintet összekötô személyfelvonó - mely lehet
új, vagy készülhet a régi liftakna átépítésével. Ezeknek a
berendezéseknek többnyire erôs a gépészeti megjelenése, ezért nehéz feladat megfelelôen, esztétikusan a
meglévô környezetbe illeszteni.

• Amennyiben a járdán, az épület homlokzata elôtt nincs
elég hely, viszont a hallban, elôtérben, szélfogóban kellôen tágas a tér, akkor célszerû a rámpát itt kialakítani és
a bejárati ajtót az elôlépcsô elbontásával lesüllyeszteni a
járda szintjére. Természetesen az ilyen átalakítás során
változik a homlokzat képe, vagyis körültekintô tervezésre
van szükség.

• N agyobb szintkülönbség (1/2 - 1 szint) esetén alternatívát jelent az akadálymentes bejárat lesüllyesztése,
vagyis az épület megközelítése az alagsoron keresztül válik lehetségessé. Legtöbb mûemléki épület - pl. múzeum,
templom - esetében ez az akadálymentes megközelítés
az egyetlen az épület megjelenését jelentôsebben nem
befolyásoló lehetôség.

...illetve az elôtérben elhelyezett rámpa kialakításával.

Bejáratok akadálymentesítése épülettel párhuzamos rámpa...
Elôtér

Meglévô járda

Posta ügyfélszolgálat

Átalakítás elôtt...

...és után
Elôtér
Posta ügyfélszolgálat

Átalakítás elôtt...

...és után

Az épülettel párhuzamos 1:12-es arányú rámpa
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Bejárat akadálymentesítése az elôlépcsô elbontásával...

...tereplejtéssel

Meglévô lépcsô kiváltása...

...szintáthidalással

Megfelelô lejtésû és pihenôkkel ellátott rámparendszer kialakítása nagyobb szintkülönbség esetén.

Elôtér

Lift

Átalakítás elôtt...

Elôtér

...és után
Szélfogó

Az épülettel párhuzamos 1:12-es arányú rámpa
Akadálymentes megközelítés biztosítása az elôlépcsô elôrehúzásával.
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Akadálymentes megközelítés az alagsoron keresztül, új lift kialakításával.
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Ügyeljünk arra, hogy amennyiben lehetséges, a fôbejáraton
keresztül biztosítsuk az akadálymentes bejutást a mozgásukban korlátozottak, illetve valamilyen fogyatékossággal
bírók számára. A külön bejárat - különösen alagsoron, vagy
szervízbejárón keresztül - az Universal Design (Egyetemes
tervezés) elveivel és az esélyegyenlôségi törvényben foglaltakkal ellentétes! Ez a fogyatékosok hátrányos megkülönböztetését eredményezheti!
A bejáratok további problémáját jelenti az ajtók
megközelítése és azok használhatósága. Az ajtók többnyire
szûkek, kétszárnyú ajtók esetében a kerekesszékkel történô
bejutás csak mindkét szárny kitárása esetén lehetséges.
• Kétszárnyú bejárati ajtó használhatóbbá tehetô felemás
(1/3, 2/3 osztású) szárnyak kialakításával. Így biztosítható
a kerekesszékel történô bejutás egyetlen szárny nyitásával.

Nehéz ajtószárnyak nyitása ajtónyitó automatikával

• Mûemléki épületek díszes fa vagy kovácsoltvas kapuszárnyai többnyire megfelelô szélességûek, viszont a
nagy és súlyos ajtótáblák mûködtetése nehézkes, a kilincsszerkezet magasan helyezkedik el, kezelése jelentôs
erôt igényel. Ilyen esetben elektrohidraulikus ajtónyitó
berendezés felszerelése ajánlott, mely segítségével az
ajtószárny gombnyomással nyitható különösebb erôkifejtés nélkül. N agyforgalmú porták esetében - pl. posta,
vasútállomás - az ajtóbélésben, szélfogóban elhelyezett
második, automatikusan nyíló ajtóval (lehetôleg tolóajtó)
biztosítható a bejutás, illetve zökkenômentes forgalom.
Ilyen kialakítás esetén a nyitvatartási, ügyfélfogadási
idôben a nehéz ajtószárnyakat állandóan nyitva kell tartani.
• A bejáratok magas küszöbkialakítása is akadályt jelent a
mozgáskorlátozottak illetve gyengénlátók számára. Az
átalakítás a küszöb lejtôs kialakításával vagy teljes eltávolításával lehetséges.
• A bejárat környékén magasan, nehezen elérhetô helyen
- például sarokban - lévô gombok, kaputelefonok és
egyéb vezérlôeszközök akadálymentesítésére is ügyelni
kell. A jelzések, feliratok adaptálásánál a vakok, gyengénlátók igényeit is figyelembe kell venni.
Az uppsalai katedrális díszes fa kapuszárnyának akadálymentesítése elektrohidrauliks
ajtónyitó berendezéssel.

Kétszárnyú bejárati ajtó használhatóbbá tehetô felemás - 1/3, 2/3 osztású - szárnyak
kialakításával

ESETTANULMÁNYOK

Nagyforgalmú bejáratok akadálymentesítése a szélfogóban elhelyezett második,
autómatikusan nyíló tolóajtóval.
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Szintkülönbségek
A meglévô épületállomány esetében a szintkülönbségek
áthidalása jelenti az egyik legnagyobb problémát. Ezeknek
az épületeknek többnyire nincs liftjük vagy egyéb felvonóberendezésük, illetve ha van is, azok méretük, kialakításuk
miatt jobbára nem használhatók akadálymentesen. Általában a kabin túl kicsi vagy az ajtó túl szûk kerekesszék befogadására, a gombok, vezérlôeszközök nehezen használhatók, magasan vagy a sarokhoz túl közel helyezkednek el,
így nehezen elérhetôk. A gyengénlátók számára a gombok
megkülönböztetése szintén nehézkes.
Amennyiben a liftkabin mérete megfelelô, akkor kisebb
adaptációval az akadálymentessé tehetô:
• Az nyíló ajtószárnyat elektrohidraulikus ajtónyitó automatikával kell ellátni

Új lift beépítése megfelelô liftaknába

• A kezelôpanel áthelyezése
többnyire nem jelent problémát
• A gombokat taktilis információval kell ellátni. A menynyiben a kezelôpanelt át kell
helyezni és a gombok kicsik,
nehezen
megtalálhatóak
akkor célszerû egy új,
megfelelô gombkialakítású
vezérlôpanelt beépíteni.

Taktilis információval ellátott
kezelôpanel

• A liftkabinban kapaszkodókorlátot és lehajtható ülôkét
kell biztosítani.
• Megfelelô kijelzô (visszajelzô) elhelyezése - a kabinban és
a váróteremben egyaránt - szükséges.
• A lift megtalálhatóságát színkontrasztok alkalmazásával
tegyük lehetôvé.

Új külsô lift elhelyezése

Korlátlift alkalmazása

Ha a meglévô lift valamilyen oknál fogva nem átalakítható,
akkor új liftet kell elhelyezni. Amennyiben ez megoldható,
akkor a meglévô liftaknába. Ha kellôen tágas orsótér áll rendelkezésünkre, akkor az új felvonót ott célszerû elhelyezni,
kialakítani. Új liftakna kialakítása költséges és sokszor
tartószerkezeti és egyéb (pl. alaprajzi elrendezés, gépészet)
problémák miatt kivitelezhetetlen. Végsô megoldást újonnan kialakított külsô liftakna adhat, amely esztétikai szempontok miatt többnyire kifogásolható. Korlátlift beépítése
középületek esetében nem ajánlott azok kis haladási
sebessége, illetve a használatához szükséges helyigény miatt,
de meglévô épületek esetében sokszor ez az egyetlen
lehetôség a szintkülönbségek áthidalására. Rögzítéséhez
erôs, masszív korlátszerkezet vagy teherhordó fal szükséges. Esztétikai szempontból szintén vitathatóak.
12

AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET

ESETTANULMÁNYOK

A lépcsôk illetve belsô rámpák kialakításánál a gyengénlátók,
vakok és a csökkent járóképességûek igényeit is figyelembe
kell venni:

Tervezési javaslatok meglévô lépcsôk orrkialakításának akadálymentesítésére
Megfelelô belépés

• Az elsô és utolsó lépcsôfokot (illetve a rámpák elejét és
végét) a környezetétôl eltérô színnel jelölve, jól láthatóan
valamint bottal is kitapinthatóan, megkülönböztethetôen
kell kialakítani.
• A korlátokat megfelelô átmérôjû, kettôs markolattal kell
kialakítani, amelynek a fokok elôtt és után 30 cm-vel túl
kell nyúlnia.
• A lépcsôfokokat “orr” nélkül kell kialakítani.

Lépcsôfok orrkialakításának elbontása

• A fokok élét jól látható színnel jelölni kell, valamint
csúszásmentessé kell tenni a felület felérdesítésével illetve ráragasztott csúszásgátló anyaggal.
A korlátvég helyes kialakítása
min. 30 cm
Lépcsôfok élének átalakítása hozzáépítéssel

A lépcsô orrkialakításában megakadhat a lábfej.

“Nyitott” lépcsôfokok kiegészítése

Folyósók

Fokok élét jól láthatóan és csúszásmentesen kell kialakítani

ESETTANULMÁNYOK

A szinteken való közlekedés problematikáját a folyosók
szûk keresztmetszete, azok egyenetlen burkolata, a
folyósóra nyíló ajtók és a botlásveszélyt jelentô szônyegek,
illetve egyéb berendezések elhelyezkedése okozza.
• Az utóbbi akadályok többnyire eltávolíthatók, áthelyezhetôk a pihenôk, váróterek térbôvületeibe, így nem
zavarják a fô forgalmat.
• A folyósók szélessége többnyire nem növelhetô illetve
nagyon költséges átépítéssel jár. H elyette az egymás
melletti elhaladást biztosító “találkozóhelyek”, térbôvületek kialakítása ajánlott.
• A burkolat kialakításánál a vakok és gyengénlátók
igényeit is vegyük figyelembe: a környezetétôl színében
és anyagában is eltérô, jól látható és bottal is kitapintható
vezetôsávok alkalmazása ajánlott.
• Jól értelmezhetô és taktilis információval is ellátott jelzésrendszer biztosítása szükséges.
AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET
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A folyósók kialakításánál a vakok és gyengénlátók igényeit is vegyük figyelembe: jól látható és kontrasztos színek használata valamint bottal is kitapintható vezetôsávok
kialakítása ajánlott.

A környezetétôl színében és anyagában is eltérô, jól látható és bottal is kitapintható vezetôsávok kialakítása.
A balesetveszélyt jelentô tûzcsap alatt elhelyezett pihenô pad fokozza a biztonságot
Taktilis infromációval ellátott útbaigazító tábla

14
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Ajtók
• A bejutást sokszor az ajtók szûk szabad nyílásmérete
akadályozza. Alapkövetelmény a minimum 85 cm szabad
nyílásméret és az ajtó 90°-ig való kitárhatósága. Ez
gyakran csak újrapántolással illetve speciális pántolással
biztosítható.
• A kifelé nyíló ajtók a folyosó szabad szélességét csökkentik, balesetveszélyt jelentenek, ezért ezeket ajtófülkébe,
térbôvületbe helyezzük el a megközelíthetôséget és az
ajtó elôtti manôverezést is figyelembe véve. Amennyiben
ez, illetve a nyitásirány megváltoztatása sem lehetséges,
akkor a veszélyre való figyelmeztetésként az ajtó nyílását
a burkolaton jelölni kell.
• A vastag falakban elhelyezett ajtók megközelíthetetlenek
és használhatatlanok kerekesszékben ülve. Szintén
ajtófülke, térbôvület kialakítása ajánlott, esetleg elektrohidraulikus ajtónyitó automatika alkalmazása lehetséges.

• A nem rögzített szônyegek, lábtörlôk balesetveszélyesek,
távolítsuk el vagy fixen rögzítsük azokat. A puha, süppedékeny szônyeg a kerekesszéket használók számára
nehézkessé teszi a közlekedést. Elhelyezését kerüljük.
Magas küszöbök akadálymentesítése

Meglévô küszöb lejtôs kialakítású kiegészítése

Új, lejtôs kialakítású küszöb elhelyezése

• Lehetôleg távolítsuk el a küszöböket, illetve azok lekerekített, lejtôs kialakításúak legyenek.
• Az ajtólapot illetve a tokszerkezetet védelemmel kell ellátni a kerekesszékkel történô közlekedés által okozott
sérülések elkerülése végett.

Szintkülönbség csökkentése új burkolat elhelyezésével

Speciális pántolással a meglévô ajtónyílás szabad nyílásmérete növelhetô.

Falmélyedésben, ajtófülkében
elhelyezkedô ajtók megfelelô
kezelhetôsége legyen biztosítva.

ESETTANULMÁNYOK
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Ha a határolószerkezetek elhelyezkedése nem módosítható, akkor a mély ajtófülkében
elhelyezkedô ajtók nyitásirányának megfordítása jobb kezelhetôséget biztosít.

Az ajtólapot illetve a tokszerkezetet védelemmel kell ellátni

A kifelé nyíló ajtók a folyósó szabad szélességét csökkentik, balesetveszélyt jelentenek, ezért ezeket ajtófülkébe, térbôvületbe helyezzük, figyelembe véve a megközelíthetôséget és az ajtó elôtti manôverezést.

WC-mosdó
A meglévô épületek talán legnagyobb hiányossága, illetve a
legtöbb problémát jelenti az akadálymentes mosdók
kialakítása. A W C-k általában minimális méretûek, ajtajuk
rendkívül szûk. Kerekesszékkel többnyire teljesen megközelíthetetlenek. Amennyiben mégis van mozgássérült W Cmosdó helyiség kialakítva, az a legtöbb esetben indokolatlanul zárva van vagy raktárként funkcionál.
• Amennyiben a helyiség méretei megfelelôek, akkor
kisebb átalakításokkal, speciális berendezések (magasított
W C, konkáv mosdó, kapaszkodók, korlátok) beépítésével az akadálymentes W C-mosdó kialakítható.
• További lehetôség 2 meglévô W C helyiség összenyitásával egy akadálymentesen használható nagyobb helységet
16
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A megfelelôen kialakított és rögzített, burkolatba süllyesztett süppedésmentes lábtörlô
biztonságos és botlásmentes használatot tesz lehetôveé.

létrehozni. Csoportos W C helyiség esetében 2 fülke
összenyitásával is kialakítható nagyobb tér, de ebben az
esetben mind a nôi, mind pedig a férfi mosdóhelyiségben
ki kell alakítani akadálymentes W C csoportot.
• A segítô személy lehetséges ellenkezô nemét illetve azt
a tényt figyelembe véve, hogy többnyire több idôt töltenek a helyiségben, célszerû különálló, a folyósóról önállóan nyíló W C-mosdót kialakítani. Ezt történhet a vizesblokkokból való leválasztással vagy meglévô helyiség (pl.
takarítóeszköz-raktár, tárolóhelyiség) átalakításával.
• A z akadálymentesítés során figyelembe kell venni a
különbözô fogyatékossággal bíró használók igényeit.
• Ö ltözô, zuhanyzó kialakításánál a különbözô igényeket figyelembe véve zuhanyzótálca nélküli, úgynevezett Roll-in
zuhanyzót célszerû kialakítani.
ESETTANULMÁNYOK

Mozgási helyigény

Csoportos WC-helyiség akadálymentesítése két meglévô fülke egybenyitásával, figyelembe véve a megközelíthetôséget és a manôverezés helyigényét.

Meglévô, nem akadálymentes férfi WC-csoport

Akadálymentes WC-mosdó

Meglévô, nem akadálymentes nôi WC-csoport
A vizesblokk mellett meglévô helyiség átalakítása a folyósóról önállóan nyíló “unisex”
mozgássérült WC-mosdó kialakítását teszi lehetôvé.

Meglévô csoportos mosdó esetén a kerekesszékes megközelítés biztosítható egy mosdó
adaptálásával - “térdszabad” kialakítás

Zuhanyzó kialakításánál a különbözô
igényeket figyelembe véve zuhanyzótálca nélküli Roll-in zuhanyzót
célszerû kialakítani.

ESETTANULMÁNYOK
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KÖZÉPÜLETEK AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRE
Városháza
San Francisco, USA
A San Franciscó-i Városházát gyakran a legszebb amerikai klasszikus épületegyüttes koronaékszereként emlegetik. Eredetileg 1915-ben nyílt meg, és manapság nemzeti kincsnek
lett kikiáltva. Sokak szerint Amerika egyik legfontosabb épülete. A San Franciscó-i
Városházának, mint kiemelten fontos mûemlékileg védett épületnek, különleges akadálymentesítési normáknak - a Kalifornia Állam-beli Akadálymentességi Építési Követelményrendszer Kiegészítô Akadálymentesítési Elôírásainak - kell megfelelnie, hogy mindenki
számára biztosítsa az akadálymentes megközelítést, bejutást és az épület használatát.
Mûemlékileg védett épületek esetében nagyon fontos szempont a történelmi értékek
maradéktalan megôrzése az épület akadálymentesítése során. Ha a történelmi integritás
és az épület jellegét meghatározó tulajdonságok veszélybe kerülnének, alternatív megoldásokat lehet és kell kidolgozni és alkalmazni.

További tervezési szempontok és technológiák, alternatív, a
kötelezôtôl eltérô egyedi technikai vagy elméleti megoldások is szóba jöhe tnek akk or, amik or a hagyományos
megoldások veszélyeztetnék a történelmi integritást és az
épület vagy a helyszín jellegét meghatározó tulajdonságokat, vagy értelmetlen kivitelezési nehézségeket okoznának. Alternatív akadálymentesítési lehetôségek:

BEJÁRAT
• Bármely, a nagy tömeg által használt akadálymentes bejárat, amely a fôbejárattól nincs messzebb 60 méternél.
• Bármely, a nagy tömeg által nem használt, nyitott és nem
kulcsra zárt, a fôbejáratnál útbaigazító táblákkal jelölt
akadálymentes bejárat, amely a fôbejárattól nincs meszszebb, mint 60 méter.

Az aulából induló lépcsô képe

AJT Ó K
(alkalmazható megoldások a fontosság sorrendjében)
• Egyszárnyú, legalább 76 cm szabadnyílást biztosító ajtó
• Egyszárnyú, legalább 74 cm szabadnyílást biztosító ajtó
• Kétszárnyú ajtó, amelynél az egyik szárny legalább 74 cm
szabadnyílást biztosít
• Kétszárnyú, ajtónyitó szerkezettel ellátott ajtó, amelynél
mindkét szárny nyitott állapotban összesen legalább 74
cm szabadnyílást biztosít
AJT Ó NYIT Ó SZERKEZETTEL ELLÁT O TT AJT Ó K
• Az ajtónyitó szerkezettel ellátott ajtónak vagy ajtóknak
meg k ell felelni az egyébk ént is hatályos pihenôbe
érkezés, ajtó melletti szabad szélesség és ajtónyitó erôre
vonatkozó elôírásoknak.
ILLEMHELYEK
• Meg kell felelniük az általános elôírásoknak, és jelölésük
szerint egynemû helyiségeknek kell lenniük.
KÜLS Ô ÉS BELS Ô RÁMPÁK ÉS LIFTEK
• Lehet meredekebb mint az standard, de nem meredekebb 1:10-nél, maximum 3,60 méter függôleges
vetületi hosszon. Táblával kell jelölni mindkét szinten a
lejtô meredekségét.
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• Az 1:6 meredekségû rámpával maximum 33 centiméter
függôleges vetületi hossz hidalható át. Táblával kell jelölni mindkét szinten a lejtô meredekségét.
• További akadálymentességet gyakorlati, szolgáltatásbeli,
funkcióbeli, anyagok és egyéb források felhasználásával
lehet szolgáltatni térképek, alaprajzok, videók, virtuális
valóság és egyéb módszerek biztosításához, de nagyon
fontos, hogy használatuk helyettesíthetô lehessen.
A fenti alternatívák csak egyedi esetekben, gondos mérlegelés alapján lehet alkalmazni, a következô feltétel teljesülése esetén:
• Ha az alternatív tervezés és technikai megoldások alkalmazása gyakorlatilag ekvivalens vagy nagyobb mértékû
akadálymentességet és használhatóságot fog biztosítani a
létesítmény további használata során.
Kivételek:
Ha a történelmi integritás és az épület jellegét meghatározó
tulajdonságok a fentebb felsorolt alternatív lehetôségek
életbe léptetése és alkalmazása miatt veszélybe kerülnének,
vagy a megsemmisülés fenyegetné ôket, valamint ekvivalens
megoldások nem elképzelhetôek és nem kivitelezhetôek,
kivételesen el lehet térni a teljes akadálymentességi elôírások vagy a különleges alternatív megoldások használatától,
de csak akkor ha a következô feltételek teljesülnek:
• A fenti alternatívákat csak egyedi esetekben, gondos
mérlegelés alapján lehet alkalmazni.

• A szignifikáns történelmi jelleget érintô szempontokat
egy teljesen akadálymentes helyen kiállítás jellegû és/vagy
ezzel egyenértékû módon be kell mutatni a nagy közönségnek, különös tekintettel a hallás és látássérültekre.
• Az akadálymentesítési szakhatóság átalakításokért felelôs
munkatársának indokolni és dokumentálni kell az alternatív tervezési és technikai megoldások szükségességét,
valamint ezek várható hatását a történelmi integritásra és
az épület jellegét meghatározó tulajdonságokra. A dokumentációnak tartalmaznia kell a helyi vagy állami akadálymentesítési szakhatóságok vagy fogyatékosokat tömörítô
szervezetek véleményét és/vagy kritikáját. A dokumentációt rögzíteni kell és az akadálymentesítési hivatal rendelkezésére kell bocsátani.
A San Franciscó-i városháza, a város közigazgatási székhelye, a Van N ess sugárút, McAllister, Grove és Polk utcák által határolt területen helyezkedik el. Az épületnek négy bejárata van, minden utca felôl egy-egy. Az épület mind a
négy bejáratát akadálymentesen használhatják a fogyatékosok. A városháza kupolája, amely egyébként is az egyik legnagyobb a világon, 93,26 méterrel magasodik a nemzeti jelentôségû, történelmileg védett városközpont fölé. A
Városháza kupolája alatti aulát az US A elnöki mûemlékvédelmi tanácsadó irodája a az USA legjelentôsebb belsô terének nyilvánította.

A kupola képe és az egyik akadálymentes bejárat

ESETTANULMÁNYOK

AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET

19

Fent és jobbra: A fôbejárathoz vezetô rámpa, Jobbra lent: Az épületben található összes felirat és jelölés
egységes rendszert képez. A feliratoknál az úgynevezett Városháza betûtípust használták.

A tér fontos alkotóelemei a gazdagon faragott mészkôbôl, és aranyozott öntöttvasból készült díszkorlátok.
Az épületet ifj. Arthur Brown tervezte, a belsôépítészeti részleteket a
francia Henri Crenier építész tervei alapján valósították meg. Az egész
épület alapterülete több mint 45.000 m2. A ház külsô burkolata Sierra
gránit, amelyet a Sierra N evada hegység lábánál bányásztak ki. A belsô
téralakítás fontos elemei az Indiana mészkô, Vermonti márvány, a stukkó
ornamensek és a mandzsúriai tölgy faragványok.
Az elôtérben három személy- és három teherlift található. A restaurálás
során a lifteket az akadálymentesség követelményeinek figyelembevételével az eredeti állapotukba sikerült visszaállítani, ügyelve a faburkolatú
belsô kialakításra és a megvilágított belsô kupolára.
N em is olyan régen a Polk és Grove utca sarkán egy tábla állt az egyik
alagsori oldalbejárat felé mutatva, a következô felirattal: Áruszállítás és
rokkantak. Ennyit az akkori akadálymentességrôl. Még 1985-ben is,
amikor végre egy rámpát építettek, az a Van N ess utcai hátsó bejárathoz
szolgált. 1999 elôtt kerekesszékes személy nem volt képes a fôbejáraton
keresztül bejutni.
San Francisco lakosai három dologra szavaztak, amikor a Városháza
felújítása került szóba: földrengés-biztosság, modernizáció és akadálymentesség
Bármely mûemlékileg védett és a nemzeti összkincs részét képezô épület felújítása során elkerülhetetlen a mûemlékvédelemi és az akadálymentességi szempontok ütközése. Az elvek legyenek nemzeti
érvényûek, vagy vonatkozzanak csak az adott felújítási folyamat saját belsô követelményeire, ahol az akadálymentes kialakítás hatással lehet az
épület történeti karakterére. Jelen esetben például egy történelmi
fontosságú elemeket tartalmazó fürdôszoba érintetlenül megtartható és
konzerválható, amennyiben a szomszédos helyiségekben egy modern és
akadálymentes fürdôszobát alakítanak ki.
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Az új Tanácskozó Ülésteremben több ülôhelyet
biztosítottak, mint korábban. Két elôadói pulpitust építettek, egy alacsonyabbat, a fogyatékos
személyek számára, és egy magasabbat, ép embertársaink számára.
Az épület áttervezése során az egyik legtöbb fejfájást az egyes frekventált közösségi helyiségekbôl ki- és beáramló tömeg akadálymentes közlekedésének biztosítása okozta.
Az üléstermeknek kétszárnyú bôrkárpitos ajtajuk
van, amelyek közül egyik sem teljesíti az akadálymentesség feltételeit. Ezért az üléstermekbe
vezetô hivatalos bejáratot áthelyezték az elôtérbôl nyíló ajtókhoz.
Álló és ülô helyzetbôl egyaránt használható elôadói pulpitusok

A legtöbb födémet kicserélték, fejlettebb infrastruktúrát - pl. füst-szenzorokat, mennyezeti tûzoltó rendszert, optikai kábeleket, új fûtési rendszert, mozgás-detektorokat, figyelô kamerákat és
beszélô jeleket - építettek be. A beszélô jelek a
látássérült emberek térbeli orientációját segítik.
A látássérültek a fôbejáratnál kapnak egy
vevôkészüléket, amely a különbözô pontokon
elhelyezett beszélô jelek által az adott helyre
vonatkozó sugározott leíró információt hanganyaggá alakítja.
San Francisco polgárai büszkén vették birtokukba az ország legakadálymentesebb mûemlék
épületét. A városi, állami és szövetségi pénzügyi
alapok összefogásával megvalósult munka
megôrizte az épület jellegét, ugyanakkor az
összes állampolgárnak tágra nyitotta kapuit.
Gyakran szembenállás van a mûemlékesek és az
akadálymentesítôk között. San Francisco bebizonyította, hogy ötletgazdagsággal és elhivatottsággal a konfliktust oly módon lehet
feloldani, hogy abból mindenki hasznot húzhasson. A végeredmény pedig magáért beszél: a
történeti hûséget nagymértékben megôrzô
felújítás - a legújabb funkcionális téralakítással,
modern infrastrukturális megoldásokkal.

Kerekesszekeseknek kialakított hely az elôadóteremben
Az összes tömör, nehezen nyitható belsô ajtót alig eszrevehetô ajtónyitó automatikával szerelték fel

A városházán végzett konzerváló és akadálymentesítô munkálatok:
• A Városháza fôbejárata - és egyben az épület
díszkapuja - elsô alkalommal hozzáférhetô fo gyatékos személyek számára.
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• Minden közösségi térben kiegészítô hangosító berendezés üzemel nagyothallóknak.
• A beszélô jelnek nevezett segédeszközök a
vakokat segítik a tájékozódásban és további
infomációkat is adnak.
• A félemeleten elhelyezkedô gyönyörû Muzsika tere is megközelíthetô egy új lift segítségével. Az emeleten lévô galériára - amely
eddig elérhetetlen volt a súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára - egy új rámpán
lehet lejutni. A rámpa és a korlát anyaghasználatánál törekedtek a történeti hûség megôrzésére.
• Minden szinten található akadálymentes mellékhelyiség. Szerte az épületben több mint
harminc W C-mosdó használata biztosított
mindenki számára.

Korlátlift az egyik bejáratnál

• Az üléstermekben a bírói emelvények és a
sajtószoba is elsô ízben használható akadálymentesen. Különlegesen kialakított elôadói
pulpitusok könnyítik meg sérült vagy alacsonyabb embertársaink feladatát.
• A lépcsôk, lépcsôházak és kapaszkodók részletképzésében is gondosan ügyeltek az akadálymentes kialakításra.
• A földszinten új akadálymentes ügyfélszolgálati
pultok kaptak helyet. A védett bár- és egyéb
pultok új szakasszal lettek kiegészítve.
• A lifteknek végre teljesen akadálymentes
kezelôpanelje és jelzésrendszere van.

Az ülésteremben kialakított rámpa
A rámpa korlátkialakításánál törekedtek a történelmi hûség megôrzésére

• A közhivatalnokok és alkalmazottak által
használt berendezési tárgyak és a bútorozás is
teljesen akadálymentes.
• Vészhelyzet vagy tûz esetén jól átgondolt
kimenekítési útvonal, valamint biztonsági zóna
áll a fogyatékosok rendelkezésére.
• Az épületben található összes nyilvános telefonkészülék megfelel az elôírásokban rögzítetteknek. Minden szinten található a siketek
telekommunikációját is lehetôvé tevô szöveges telefon(TTY).
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Hagyományos ivókútak védelme és megôrzése.
Kovácsoltvasból mesterséges akadályokat
építettek, hogy a vak emberek közlekedését
zökkenômentesebbé tegyék. A kovácsoltvas elem hivatott a fehér bottal járó ember figyelmét
felhívni arra, hogy a bot hatósugara felett akadály várható. Így a vak vagy gyengénlátó személy nem ütközik bele az ivókútba és nem sérti meg magát.

Az ivókutak kialakítása

A bár akadálymentesítése hozzáépítéssel
Minden nyilvános telefon az épületben akadálymentes

ESETTANULMÁNYOK

Elkerülhetetlen volt néhány falból kiálló
gépészeti elem elhelyezése, A zonban a gond os be lsô épí t ész et i k i a la k í t ás n a gyb a n
elôsegítheti az akadálymentességet. N agyon jó
példa erre a tûzcsap alatt elhelyezett pad, amelynek ugyanaz a funkciója, mint a kovácsoltvas
dísznek az ivókút mellett.

A mosdók kialakítása
A lift kezelôszerveinek elhelyezkedése

AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET

23

Akadálymentes köztéri WC

JCDecaux, USA
JC Decaux az egyik legnagyobb nyilvános toalett-tervezô, és
az egyik legismertebb utcaibútor tervezô vállalatként vált ismertté szerte a világon. Az automata nyilvános toalett 12
évvel ezelôtti feltalálása óta a cég több mint 4400 toalettet
môködtet Európa 550 városában. Bábáskodott az elsô
kerekesszékkel is használható nyilvános toalett megszületésénél, és mérnökei jelenleg is folyamatosan dolgoznak az
egységek biztonságosabb, akadálymentesebb és tisztább
kialakításán, valamint a legszélesebb körû fogyatékos réteg
igényeinek maradéktalan kielégítésén.
JC Decaux új nemzetközi szabványt állított fel a tiszta, megbízható utcai toalettek tervezése terén. A toalett minden
használat után tisztára mossa a padlóját, és a W C csésze
visszahúzódik egy kis falfülkébe, ahol az automatika tisztára
mossa, fertôtleníti és száraz levegôvel megszárítja. Mindenütt, ahol ezek a toalettek megtalálhatók, szakképzett
technikusokból álló csapat - jól felszerelt mikrobuszokkal figyeli az egység mûködését és elôre meghatározott
munkaterv alapján fenntartja azt.
A kényelem és minôség volt a tervezés középpontjában.
Mindegyik toalett légkondicionált, a W C csésze, mosdókagyló, polc, ruhaakasztó, hulladéktároló és tükör pedig
fûtött. Az összes elôbb említett felszerelés megtalálható a
teljesen akadálymentes egységben, amelyet a legszélesebb
fogyatékossággal élô felhasználók igényeihez igazítottak.
A kisebbik kioszk toalett tartós acél-vázra épült, rozsdamentes és beton belsôvel. A kellemes megjelenésû,
ugyanakkor tartós építmények kívülrôl-belülrôl védettek a
vandalizmus és a graffitik ellen. A karbantartók bármilyen
rongálást azonnal kijavítanak vagy letisztítanak.
Az összes JC Decaux toalett speciális érzékelôkkel van ellátva, melyek a legkisebb üzemzavart vagy mûködési rendellenességet azonnal felderítik. A szenzorok a toalett belsejében elhelyezett kis számítógéppel vannak összeköttetésben, amely információkat küld a helyi JC Decaux irodába és
ha szükséges, a munkatársak azonnal közbelépnek.
Akadálymentesség a toalett belsejében
A z egység belsejében egy sor olyan, teljesen integrált,
akadálymentességet elôsegítô berendezés-csomag került
elhelyezésre, amely messzemenôen meghaladja a kaliforniai és amerikai szövetségi elôírásokat. A kötelezô elôírások
mindössze kiindulási pontként szolgáltak olyan új tervezési
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normák létrejöttéhez, amelyek biztosítják a toalett teljes
használhatóságát egy kísérôvel érkezô kerekesszékes felhasználó számára. A belsô tér kialakítása az egész rendszer
maximális rugalmasságát szolgálja. Az íly módon elért flexibilitás szélesíti a fogyatékos egyén fizikai képességeiben rejlô lehetôségeket, ezáltal kiteljesítve az egység valóban
akadálymentes voltát.
A WC-csésze
A W C-csésze körül megtalálható összes kényelmi berendezés a lehetô leggondosabban tervezés és kiválasztás
eredménye. A rendszer kulcsa a W C -csésze és az azt
körülvevô tárgyak - a maximális mozgási helyigényt figyelembevevô - gondos kialakítása. Lehetôvé kívánták tenni a
W C-csészére való átülés legváltozatosabb - szembôl vagy
oldalról történô - módjait. További mozgásteret nyertek a
W C-csésze elôtt és fal mellett, egy újfajta papíradagoló felhasználásával, amely az elôírásban szereplô folyamatos papíradagolást és a belsô tér optimalizálását biztosítja. A
szokványos papíradagolók ugyan teljesítik az elôírásokat, de
a kapaszkodó külsô síkja elé nyúlnak ki, és ezzel csökkentik
a kerekesszékes egyének térben való manôverezési
képességét.

ESETTANULMÁNYOK

mennyezeti világítás

közérdekû információs tábla
a külsô oldalon

tükör és fogas a fal belsô
oldalán

további kapaszkodók

2 vészjelzô gomb
automatikusan a 911
központra kapcsolva,
hangszóró és mikrofon a
mennyezetben
nappali bevilágító ablak

hulladéktároló
automata kézmosó szolgáltat
mosószeres vizet a kézmosáshoz, tiszta vizet az
öblítéshez és meleg levegôt
a kézszárításhoz

polc

külsô hirdetési felület

uniszex szimbólum az ajtón

dombornyomott és
Braille-írás
belépôkártya-leolvasó

hely a térdnek

automatikusan öblítô, a fertôtlenítéshez felcsukódó WC-csésze,
meleg levegôvel szárított ülôke

ajtónyitó gombfelület a fal
belsô oldalán

nagyobb méretû ajtónyitó
gomb láb illetve kerekesszéklábtartó használatára

kilincs a manuális
mûködtetéshez
automata lengôajtó
30 perccel a belépés után
részben feltárul

folyamatos papíradagoló a
toalettnél

a kihangosított használati
utasítás gombja

A mosdó kialakítása
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A kompakt JC Decaux papíradagoló lehetôvé teszi a
kerekesszékes személyeknek a W C-csésze elôtti pontos
helyezkedést, ezáltal csökkentve a szembôl történô
átüléshez szükséges erôfeszítéseket. A W C-csésze mellett
az elemek többségét úgy helyezték el, hogy növeljék a
kényelmes, oldalról történô átüléshez szükséges pontos
hely megtalálását a kerekesszékes felhasználóknak. A W Ccsésze melletti mosdókagylót visszatolták a falba, ezzel
lehetôvé téve azt, hogy a mosdó alatti, a térdnek fenntartott helyre a kerekesszék betolathasson. Így a kerekesszék
a megszokottnál hátrább és közelebb kerülhet a W C csészéhez, ezzel jelentôs mértékben lecsökken az oldalsó
átüléshez szükséges energiakifejtés.
A kapaszkodók
A toalett akadálymentességét nagyban megnövelte három
további kapaszkodó elhelyezése. A kevéssel a W C csésze
elôtt az oldalfalra szerelt függôleges kapaszkodó segíti az
embert, hogy ülô helyzetébôl könnyebben felálljon. Egy
második vízszintes kapaszkodó is felszereltek az oldalfalra,
valamivel a W C csésze fölé. Ez a kapaszkodó nagyobb ülési
stabilitást nyújt az embernek és segíti a csészére való leülést
és az onnan való felállást. Mindkét kapaszkodó a San Francisco Állami Egyetemen mûködô Kerekesszékes Mobilitás
C entrumban lefolytatott kísérletsorozat eredményeként
látta meg a napvilágot. A tanulmány szerint az összes
kerekesszékes felhasználó legalább 25%-a tudná használni
ezt a két kapaszkodót.
A mûalkotás jellegû kézmosó a fogantyúktól, gomboktól és
karoktól függetlenül môködik. A használónak egyszerûen a
csap alá kell helyeznie a kezét, ettôl a víz, a szappan és a
meleg levegôs kézszárító automatikusan môködésbe lép a
maximális hatékonyság érdekében. A mosdókagyló formatervezése maximálisan támogatja a térd-szabad használatot, valamint kényelmes láb és lábszár elhelyezést tesz
lehetôvé. Ezzel támogatja a legkülönfélébb fajtájú, méretû,
képessegû segédeszközök alkalmazását.

A kagyló egy speciális nyílásban helyezkedik el, amelyben
egy különleges kialakítású polc is található. Ez kényelmes és
elégséges könyöklési illetve alkar-letámasztási lehetôséget
biztosít a kerekesszékes felhasználóknak
A mosdó alatti szabad tér nagy gonddal lett megtervezve,
megfelelô teret biztosítva az átlagosnál alacsonyabb vagy
magasabb kerekesszékes, valamint egyébb segédeszközt
használó kliensek számára. A mosdókagyló kialakítása az
elôírtaknál 50%-kal több helyet biztosít. A kagyló alatti,
lábfej elhelyezésére szolgáló mélyedés oly módon lett
megtervezve, hogy a magas emberek nagyobb lába, az átlagnál alacso-nyabbak magas lábtartója, illetve különbözô
eszközök - pl. állítható magasságú lábtartó - is elférjenek.
Vészjelzô rendszer
A két vészjelzô gomb valamelyikét megnyomva, az egység
belsejében elhelyezett mikrofon és hangszóró segítségével
a felhasználó képes automatikus hívást továbbítani a 911
helyi ügyeletére. A rendszert aktivizáló gombokat alig
valamivel W C csésze melletti kapaszkodó felett a falon,
valamint a padlóhoz közel, a W C csésze elôtt helyezték el.
Kézi és automatikus ajtónyitás
Az egység ajtaja 30 perc után automatikusan kinyílik, vagy
kézzel nyitható a két stratégiai helyen elhelyezett gomb
egyikével. Az egyik gombot az ajtó mellett 90 cm magasságban helyezt ék el úgy, hogy egy átlagos magasságú
kerekesszékesnek ne kelljen karját a kartámláról felemelni,
hogy megnyomja azt. A második gomb egy nyomólap,
amelyet a kertekesszék lábtartójának magasságában van
beépítve, azaz a kerekekesszéket nekinyomva lehet
mûködtetni. Hogy áramszünet esetén senki ne rekedjen
bent a W C -ben, az ajt ó rugóval van kifeszítve, azaz
mechanikusan kinyílik ha valamelyik gombot megnyomják.

A mosdó kialakítása
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Halmozott vegyi érzékenység

A belépô-kártya

A halmozott vegyi érzékenységben szenvedô személyeknek
a jelenlegi akadálymentességi elôírások nem biztosítanak
védettséget. Mindenesetre JC D ecaux elkötelezettséget
érez a mindenki számára használható utcai toalett
kialakításában. Ennek megfelelôen az egységek fejlesztése és
tervezése során különleges figyelmet szenteltek a témának,
megteremtve az akadálymentesség lehetôségét a halmozott vegyi érzékenységben szenvedôk számára is.

A belépô kártya úgy lett megtervezve, hogy nem igényel
semmiféle szorítást, erôs fogást, vagy csuklóforgatást. Ez az
elsô belépô kártya, amely teljes egészében megfelel a jelenlegi elôírásoknak. Ennek kapcsán újradefiniálhatjuk az
akadálymentesség fogalmát. Ez a kártya szó szerint ajtókat
nyit meg olyan személyek elôtt, akik eddig a formatervezésnek köszönhetôen ki voltak rekesztve valahonnan.

Akadálymentesség az egységen kívül: alapstratégiaként a
kötelezô akadálymentességi elôírásokat kiindulási adatnak
használták, hogy további lényeges fejlesztéseket felhasználva optimizálják a maximális számú személynek szóló akadálymentesség színvonalát.
Braille Jelzésrendszer és Hangos Információk
Kihasználva a kötelezô jelzésrendszernek biztosított helyet
a toalett ajtajának külsô oldalán, további Braille jelzéseket
helyeztek el, hogy a vakokat a kártyalehúzóhoz, valamint a
kioszk belsô oldalán lévô gombhoz irányítsák. A kioszk
belsejében lévô gomb egy magnószalagot indít el, amely
részletes hangos információt és tájékoztatást ad a kioszkon
belüli könnyebb tájékozódás és a kényelmesebb használat
érdekében.
A belépôkártya-lehúzó
Az egységbe egy kártya segítségével lehet belépni. A kártyalehúzó úgy van elhelyezve, hogy kerekesszékbôl is minden
nehézség nélkül használható legyen. Íves felületen helyezték
el, ezzel megteremtve annak lehetôségét, hogy minél több
pozícióból kényelmesen használhassák kerekesszékes
egyének, támogatva mind a bal- és jobbkezes használatot.
A lehúzó az ajtó mellett olyan magasságban van beépítve,
hogy egy átlagos magasságú kerekesszékesnek használat
közben ne kelljen karját a kartámláról felemelnie .
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Egyetemi Könyvtár
Finnország, Helsinki

KÜLSÔ

BELSÔ

KÖRNYEZET

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

parkolás,
megközelítés

2

nehéz parkolóhelyhez jutni

vezetô korlát

4

nem mindenhol található

nyílt területek

3

felületi egyenetlenségek

gyalogutak és
járdák

2

magas padka, felületi egyenetlenségek

gyalogutak
keresztezôdése

5

kevesebb felületi egyenletlenség, megfelelô környezeti
információ

rámpák külsô
környezetben

4

felületi egyenetlenségek

jelzések

2

nincs közvetlen információ az akadálymentes
bejáratról

lépcsôk külsô
környezetben

4

magas fellépô, nincs korlát

utcai bútorok

-

-

KÖRNYEZET

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

öltözô

-

-

folyosók

4

olyan, mint egy labirintus

felvonók

6

akadálymentes

vészkijáratok

2

az akadálymentes útvonal nem egyértelmû

bejáratok

2

a fôbejárat nem akadálymentes

vezetô korlát

4

nem mindenhol található

hangerôsítô

6

akadálymentes

belsô ajtók

4

néhány küszöb ideiglenes rámpával van ellátva

rámpák

6

minden küszöbnek van rámpája

jelzések

2

az akadálymentes útvonal nem egyértelmû

lépcsôlift, emelôk

6

akadálymentes

lépcsôk

6

akadálymentes

WC

6

akadálymentes

1 -Nem akadálymentes, 2 -Segítôvel is nehezen megközelíthetô, 3 -Segítôvel könnyen megközelíthetô, 4 -Egyedül nehezen megközelíthetô,
5 -Kísérô nélkül adódhat akadály, 6 -Akadálymentes
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Néhány magasabb küszöbb ideiglenes rámpával van ellátva.

A lejtô eleje és vége jelölve van a burkolaton.

A lift kezelôszervei ülô helyzetben is könnyen elérhetôek: a liftkabin közepén
helyezkedik el a padlótól 1.0-1.4 m magasságban.

Az egyes szinteken elhelyezkedô funkciókról megfelelô információ biztosított.

ESETTANULMÁNYOK

AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET
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• Külsô kép felül: A könyvtárterem sugárirányban
elhelyezkedô polcai.
• Belsô kép felül: Az akadálymentes bejárat a
hátsó kapun.
• Külsô kép középen: Esztétikus - az épület
mûemléki jellegét nem zavaró - megfelelô jelzések
biztosítottak.
• Belsô kép középen és alul: Az új korlátlift elhelyezése és kialakítása nem zavaró. A korlátliftek
“gépészeti” megjelenése nem olyan erôs.
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Katedrális - Tuomiokirkko

KÜLSÔ

Finnország, Helsinki - Szenátorok tere

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

parkolás,
megközelítés

3

nehéz parkolóhelyhez jutni

vezetô korlát

5

széles lépcsôk, korlát csak a széleken van

nyílt területek

3

felületi egyenetlenségek

2

magas padka, felületi egyenetlenségek

4

felületi egyenetlenségek, megfelelô közlekedési információ
biztosított

4

felületi egyenetlenségek

jelzések

5

az akadálymentes bejárat megtalálása nehézkes

lépcsôk külsô
környezetben

2

magas fellépô, korlát csak a széleken
a korlát az utolsó lépcsôfok elôtt végetér

utcai bútorok

-

-

gyalogutak és
járdák
gyalogutak
keresztezôdése
rámpák külsô
környezetben

BELSÔ

Akadálymentes bejárat

Altemplom

Lift

KÖRNYEZET

KÖRNYEZET

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

öltözô

-

-

folyosók

5

széles folyosó, viszont kevés információ

felvonók

6

akadálymentes

vészkijáratok

6

akadálymentes

bejáratok

3

az akadálymentes bejárat a kriptán keresztül

vezetô korlát

5

nem mindenhol található

hangerôsítô

6

Telecoil rendszer beépítve

belsô ajtók

5

nehéz ajtók, nyithatóság és zárhatóság kérdéses

rámpák

6

akadálymentes

jelzések

5

az akadálymentes bejárat nehezen megtalálható

lépcsôlift, emelôk

6

akadálymentes

lépcsôk

5

magas fellépôk

WC

5

bejárati ajtajának használhatósága kérdéses

1 -Nem akadálymentes, 2 -Segítôvel is nehezen megközelíthetô, 3 -Segítôvel könnyen
megközelíthetô, 4 -Egyedül nehezen megközelíthetô, 5 -Kísérô nélkül adódhat akadály,
6 -Akadálymentes

Lift

Külsô kép alul: Az akadálymentes bejárat megközelíthetôségét jelzô információs tábla
a fôbejárat ajtaján • Belsô kép felül: A katedrális képe a Szenátorok terérôl • Belsô
kép alul: A katedrális alaprajzi részlete.

ESETTANULMÁNYOK

AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET
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Felsô képek: A fôbejárathoz vezetô lépcsô meredek, túl nagy fellépôk vannak, valamint korlát csak a lépcsô két szélén biztosított. A korlát az utolsó néhány lépcsôfok elôtt végetér,
így bizonytalanná teszi a vakok ill. gyengénlátók tájékozodását. • Külsô kép alul: Az akadálymentes bejárat a kriptán keresztül. A súlyos vaskapu nyitása és zárása nehézkes.
• Belsô kép alul: A katedrális belsejében a lift ajtaja szinte észre sem vehetô. A mûemléképület esztétikáját az akadálymentesítés nem rontja.
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Finlandia Hall
Finnország, Helsinki

Külsô kép középen: A diszkrét, kis jelzések kellô
információt nyújtanak, viszont a nagy térben ne hezen megtalálhatóak. • Belsô kép középen: A
széles fôlépcsô két oldalán található vezetô korlát. Akadálymentesség szempontjából nem
tökéletes, de az épületbentalálható lift.

KÜLSÔ

BELSÔ

KÖRNYEZET

KÖRNYEZET

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

parkolás,
megközelítés

5

600 parkolóhely, felületi egyenetlenség, jó közlekedési
kapcsolat

öltözô

6

folysók

5

vezetô korlát

-

felvonók

6

nyílt területek

6

vészkijáratok

6

gyalogutak és
járdák

5

bejáratok

5

néhány bejárat zárva van, információ nem biztosított

gyalogutak
keresztezôdése

6

vezetô korlátok

5

a lépcsô két oldalán

hangerôsítô

6

rámpák külsô
környezetben

6

belsô ajtók

6

rámpák

-

jelzések

6

jelzések

5

lépcsôk külsô
környezetben

6

lépcsôlift, emelôk

6

lépcsôk

5

széles lépcsôk, korlát csak a két oldalon

utcai bútorok

6

WC

6

az akadálymentes WC a nôi mosdó elôterébôl nyílik

felületi egyenetlenség

MEGJEGYZÉS

széles folyosók

a kisméretû jelzések megtalálása nehéz a nagy térben

1 -Nem akadálymentes, 2 -Segítôvel is nehezen megközelíthetô, 3 -Segítôvel könnyen megközelíthetô, 4 -Egyedül nehezen megközelíthetô,
5 -Segítô nélkül adódhat akadály, 6 -Akadálymentes

ESETTANULMÁNYOK

AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET

33

Külsô kép, felül: A liftajtó minden részlete mívesen megmunkált, a belsô tér harmóniáját nem zavarja. • Belsô kép fölül: Az WC-k bejárata könnyen megtalálható, a színkontrasztok helyes alkalmazása a térben segíti a tájékozódást. • Alsó képek: Az akadálymentes WC berendezése. Egyszerû, de maximálisan használható.
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Museum of Contemporary Art, Kiasma
Finnország, Helsinki

KÜLSÔ
ÉRTÉK

MEGFIGYELT TERÜLET

BELSÔ

KÖRNYEZET
MEGJEGYZÉS

parkolás,
megközelítés

2

nehéz parkolóhelyhez jutni

vezetô korlát

-

-

nyílt területek

3

felületi egyenetlenség

3

padkák és felületi egyenetlenségek

KÖRNYEZET

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

öltözô

6

akadálymentes

folyosók

széles folyosók

felvonók

5
6

két stratégiai helyen is biztosított

vészkijáratok

6

akadálymentes

bejáratok

6

a forgóajtó mellett jelzéssel ellátott nyíló ajtó is van

vezetô korlát, sáv

áttekinthetô elrendezés, követhetô útvonalak

hangerôsítô

5
6

belsô ajtók

6

akadálymentes

gyalogutak és
járdák
gyalogutak
keresztezôdése
rámpák külsô
környezetben

5
6

akadálymentes

rámpák

5

hosszú, enyhe lejtésû rámpa, pihenô nem biztosított

jelzések

6

akadálymentes

jelzések

6

egyértelmû, egyszerû jelzésrendszer

lépcsôk külsô
környezetben

-

-

lépcsôlift, emelôk

6

akadálymentes

6

akadálymentes

lépcsôk

5

kellô szélességû csigalépcsô, mindkét oldalon korlát

utcai bútorok

WC

6

bébiápolóval együtt, belsôépítészeti remekmû

akadálymentes

1 -Nem akadálymentes, 2 -Segítôvel is nehezen megközelíthetô, 3 -Segítôvel könnyen megközelíthetô, 4 -Egyedül nehezen megközelíthetô,
5 -Kísérô nélkü adódhat akadály, 6 -Akadálymentes
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Felsô képek: Az épület tengelyét és fô közlekedési útvonalát megadó aula. Az egyes kiállítóterek ezzel párhuzamosan egymásra fûzve helyezkednek el. Az erre az aulára nyitott
terek az épületen belüli tájékozódást segítik. Az ívelt falak, valamint a folyosó végén lévô - üvegfalakkal megnyitott - világos tér kellô irányítást adnak. A rámpa enyhe lejtésû,
megfelelô szélességû, viszont pihenô nem biztosított. • Külsô kép alul: a fôbejárati forgóajtó mellett megfelelôen jelzett és ajtónyitó automatikával ellátott nyíló ajtó is biztosított.
• Belsô kép alul: Megfelelôen jelzett akadálymentes nyilvános telefon.
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Az akadálymentes WC és bébiápoló helyiség kialakítása. A WC-csésze a helyiség közepén helyezkedik el, így bármelyik átülési formához megfelelô megközelítést biztosít. További
elôny, hogy az esetleges ápoló-segítô személy bármelyik oldalról egyszerûen segíteni tud. Figyelemre méltóak az egyedi tervezésû felhajtható kapaszkodók. A konkáv peremkialakítású,
dönthetô mosdókagyló és az altestmosó zuhany fokozza a használhatóságot.

ESETTANULMÁNYOK
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Dalarna Egyetem, Högskolan Dalarna
Svédország, Borlänge
Könyvtár

Fôbejárat

Belsô
udvar

Belsô
udvar

Felül: Az épülettel párhuzamosan elhelyezkedô, mellvédfallal ellátott megfelelô lejtésû
rámpa amely a fôbejárathoz vezet. • Jobra: az épület alaprajza. A tiszta, funkcionális
elrendezés, a belsô udvarok és üvegfallal megnyitott terek egyszerûsítik a tájékozódást.

KÜLSÔ

BELSÔ

KÖRNYEZET

KÖRNYEZET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

parkolás,
megközelítés

6

több akadálymentes parkolóhely biztosított az épület fôés északi bejáratánál

öltözô

-

-

követhetô szegélyek

felvonók

6
6

széles folyosók, vezetôsávok

5

folyosók

vezetô korlát, sáv
nyílt területek

5

vészkijáratok

6

megfelelô mennyiségû, jól jelölt kijáratok

bejáratok

6

ajtónyitó automatikával

vezetô korlát, sáv

6

áttekinthetô elrendezés, vezetôsávok

hangerôsítô

6

az elôadókban Telecoil rendszer telepítve

belsô ajtók

4

az erôs ajtóbehúzó miatt a használat nehézkes

rámpák

5

csak egy helyen van rámpa az épületben

MEGFIGYELT TERÜLET

gyalogutak és
járdák
gyalogutak
keresztezôdése
rámpák külsô
környezetben

felületi egyenetlenségek

5
5

több helyen is biztosított

6

megfelelô lejtésû, mellvédfallal ellátoo rámpa

jelzések

6

akadálymentes

jelzések

6

jól jelzett termek és elôadók

lépcsôk külsô
környezetben

6

megfelelô korlátok, elôtetôvel fedett

lépcsôlift, emelôk

6

akadálymentes

6

akadálymentes

lépcsôk

5

homloklap nélküli nyitott lépcsô

utcai bútorok

WC

6

akadálymentes

1 -Nem akadálymentes, 2 -Segítôvel is nehezen megközelíthetô, 3 -Segítôvel könnyen megközelíthetô, 4 -Egyedül nehezen megközelíthetô,
5 -Segítô nélkül adódhat akadály, 6 -Akadálymentes
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Belsô kép fölül: Az elôadókban a halláskárosultak
számára radióvevô használata biztosított. • Külsô
kép felül: A folyosón a burkolat színváltásai
segítenek tájékozódni. • Középsô kép: A szélfogóban
a süppedésmentes lábtörlô a burkolat síkjába van
süllyesztve. • Belsô kép alul: Az elektrohidraulikus
ajtónyitó automatika vezérlô- gombja. A gomb nagy
mérete jobb használhatósá-got biztosít.• Külsô kép
alul: Az akadálymentes WC kialakitása, a megfelelô
használatot figyelembevevô, jól elhelyezett, egyszerû
berendezések.

ESETTANULMÁNYOK
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Skeppsholmen Youth Hostel
Svédország, Stockholm

KÜLSÔ
ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

parkolás,
megközelítés

4

megfelelô számú parkolóhely biztosított

vezetô korlát

2

korlát nem biztosított, egyenetlen felület

nyílt területek

3

felületi egyenetlenségek

2

felületi egyenetlenségek

4

felületi egyenletlenség

3

felületi egyenetlenségek

gyalogutak és
járdák
gyalogutak
keresztezôdése
rámpák külsô
környezetben
Belsô kép felül: A Youth Hostel bejárata segítô nélkül nehézkesen használható.
Külsô képek: A korlátlift jelentôsen lecsökkenti a recepciótól a szobákhoz vezetô lépcsô
szabad keresztmetszetét. Csomagokat cipelve nehézségek adódhatnak. Egyirányú forgalomra alkalmas, ami egy ilyen nagyforgalmú lépcsô esetében nem elfogadható. Továbbá a korlátlift a használat során a lépcsô teljes szélességét igyénybe veszi, a forgalom
teljesen blokkolt.

KÖRNYEZET

MEGFIGYELT TERÜLET

jelzések

5

lépcsôk külsô
környezetben

2

magas, egyenetlen fellépô, korlát nem biztosított

utcai bútorok

3

a bejárat megközelítését akadályozzák

MEGFIGYELT TERÜLET

ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS

öltözô

-

-

folyosók

5

kifelé nyíló ajtók, nehezen áttekinthetô alaprajz

felvonók

-

-

vészkijáratok

6

akadálymentes

bejáratok

3

a bejárati ajtó nyitása nehézkes

vezetô korlát

5

nem mindenhol található

hangerôsítô

-

-

belsô ajtók

5

rámpák

-

-

jelzések

5

nem egyértelmû jelzések

lépcsôlift, emelôk

6

akadálymentes

lépcsôk

3

a lépcsôlift csôkkenti a szabad szélességet

WC

5

BELSÔ

KÖRNYEZET

1 -Nem akadálymentes, 2 -Segítôvel is nehezen megközelíthetô, 3 -Segítôvel könnyen
megközelíthetô, 4 -Egyedül nehezen megközelíthetô, 5 -Segítô nélkül adódhat akadály,
6 -Akadálymentes
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Akadálymentes WC-mosdó kialakítás
falicsempe burkolat 2.00-ig

Budapest
Az új mosdó az irodaépület elsô emeletén található raktárhelyiségben lett kialakítva a meglévô vizesblokk mellett.
Az emeletre való akadálymentes feljutást nem megoldott,
az épület bejárata nem akadálymentes illetve a meglevô lift
szûk.
A helyiség kialakítása az épületben lévô fogyatékos gyermekkel foglalkozó alapítvány kezdeményezésére került sor.
A 3,80 x 2,20 méteres raktárhelyiségben egy biztonságosan
és kényelmesen használható W C-mosdó helyiség került
kialakításra, figyelembe véve a különbözô használók
igényeit. A kerekesszékes mozgás illetve a berendezési tárgyak elérhetôsége biztosított. A mosdókagyló és a W Ccsésze a helyiség bal sarkába került, hogy a meglévô ejtôcsôre rá lehessen csatlakoztatni azokat. Így azonban a magasított W C csak egy oldalról megközelíthetô. Az esetleges
segítô részére megfelelô munkatér biztosított a mosdó és a
W C közötti sarokban.
Tapasztalatok a használat során, hibák, hiányosságok:
• A kivitelezés során olyan nyomólapos W C-öblítô tartály
került beépítésre amely nem akadálymentes, használata
nehézkes.
• A tervtôl eltérôen a bal oldali kapaszkodó túl hosszú, illetve a jobb oldali papírtartó nélküli kialakítású.
• A kéztörlô-tartó túl magasra került,, kerekesszékbôl nehezen elérhetô
• Az ajtóra nem szereltek behúzó-korlátot
• Az utólagos berendezési tárgyak (szônyeg, törölközô) a
kerekesszékkel való manôverezést nehezíti
• A mosdó-tükör kialakítás kényelmes
• A helyiségben megfelelô jelzôrendszer került kialakítára.

ESETTANULMÁNYOK

TH 410 dönthetô mosdó

TH 860 felh. kapaszkodó
TH 850 felh. kapaszkodó

TH 420 WC kagyló

falicsempe burkolat pv. felett 2.00-ig

A mosdóban elegendô hely van a kerekesszékkel való manôverezéshez

A folyosón elhelyezett vészjelzô automatikája

AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET
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Uzsoki utcai kórház, Budapest
Neurológiai osztály WC-zuhanyzó helyisége
A kórház régi épületszárnyának a második emeletén található helyiségben került sor az akadálymentes W Czuhanyzó kialakítására. A második emeletre való akadálymentes feljutást csak nehezen lehet megoldani. A helyiség
kialakítása az idegosztály fôorvosának kezdeményezésére
került sor. A 3,20 x 1,80 méteres helyiségben egy biztonságosan és kényelmesen használható teret kellett kialakítani,
figyelembe véve az idegosztályon elhelyezett emberek
mozgásszervi fogyatékosságait. A helységben a kerekesszékes mozgás és a berendezési tárgyak elérése biztosított.
A lehajtható ülôhelyekkel a zuhanyozás és az öltözködés
mozdulatai biztonságosan végrehajthatóak. A kapaszkodókorlátra egy lehajtható öltözôszék került, amely felett egy
falba süllyesztett fülke a személyes tárgyak ideiglenes elhelyezésére szolgál. A magasított W C-t két oldalról lehet
megközelíteni a sérüléstôl függôen, valamint az ápolók
részére is biztosított a megfelelô munkatér.
Tapasztalatok a használat során:
• a segédeszközök anyagának minôsége kifogásolható
(rozsdásodás és korai elhasználódás tapasztalható), ezért
néhány tárgy cserére szorult
• a perem nélküli zuhanytálca beépítése itt nem megfelelô
• a függöny hiánya megnöveli a vizes felületek okozta balesetveszélyt
• sajnos a helyiséget mindig zárva kell tartani, mert eltünhetnek a szerelvények
• a mosdó-tükör kialakítás kényelmes

ESETTANULMÁNYOK
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Lakóépületek
akadálymentesítése
Tervezési ajánlások
Esettanulmányok
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TERVEZÉSI

AJÁNLÁSOK LAKÓÉPÜLETEK AKADÁLYMENTESÍTÉSÉHEZ

Lakóépületek bejárata
Tervezésnél a következôket szükséges figyelembe venni:
• Általános használat: a bejáratnak akadálymentesnek kell
lennie a korlátozott teljesítôképességû használók
számára is. Legyen közel a parkolóhelyekhez. A belül elhelyezett szék lehetôvé teszi a pihenést és várakozást.
• Megfelelô méret: A bejáratnak olyan méretekkel kell rendelkeznie, amely lehetôvé teszi az akadálymentes közlekedést kerekesszéket használók számára is. Ajtónyitás
lehetséges manuálisan vagy automatikus ajtónyitóval,
kifelé vagy minkét irányban. Bizonyos esetekben rámpa
szükséges. Meg kell oldani az idôjárási viszonyoktól (esô,
szél stb.) való védelmet is.
Tervezési javaslatok bejárat esetén
Jó megvilágítás

Könnyû ajtószerkezet

Kontrasztos szegélyezés

• A bejárat kiemelése: A bejárati ajtót valamilyen módon ki
kell emelni az épületbôl. Ez lehetséges különbözô
anyagok használatával a járdán, különbözô színekkel és
anyagokkal a bejárat körül, de jól meghatározható az
épületstruktúrával is.
• Jó fényviszonyok: A jó világítás fontos, különösen a biztonsági rendszer, zár környékén, az információs- és hirdetôtábláknál illetve a kaputelefonnál.

Rámpa
Szintkülönbségek áthidalására esetenként rámpa
alkalmazható. A rámpa nem fordulhat, vagy lejthet oldalra.
Minden esetben lépcsôvel együtt tervezendô. Lejtése
maximum 1:12 arányú lehet.
A bejárat elôtt elegendô helyet kell biztosítani arra, hogy
kerekesszékkel is meg lehessen fordulni. Ha az ajtó csak
kézzel nyitható, elég helynek kell lenni az ajtó mellett, hogy
kerekesszékbôl is lehessen azt nyitni illetve zárni. A rámpán
csúszásmentes felület alkalmazandó, amelyet különbözô
színekkel lehet megkülönböztethetôvé tenni. Korlát és
kerékvédô perem szükséges.

Lépcsô

Taktilis ill.
nagyméretû jelzés
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Pad a belsô térben
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Burkolatváltás - vezetôcsíkok
kialakítása

A lépcsônek minimum három lépcsôfokból kell állnia, hogy
könnyen észrevehetô legyen. A 18-nál több lépcsôfokból
álló lépcsôt két karra kell osztani úgy, hogy az egyes
karokon megegyezô számú lépcsôfok legyen. A forduló
lépcsôket nehezebb használni, így nagyobb a balesetveszély
is. A lépcsôfokok szélességének és magasságának az egész
lépcsôn, de lehetôleg az egész épületben megegyezô
méretûnek kell lennie. A z elsô és utolsó lépcsôfokot
különbözô színnel meg kell jelölni, így a látáskárosult
használó könnyebben észreveheti.
ESETTANULMÁNYOK

Jó megvilágítás különösen fontos a lépcsô elején és végén.
A fényforrás helyét úgy kell megtervezni, hogy a
lépcsôfokoknak kontrasztot adjon. Esetenként a fényforrást
árnyékolni kell.
Korlát a lépcsô mindkét oldalán szükséges. Ennek a lépcsô
elején és végén kissé túl kell nyúlnia.

va lennie ahhoz hogy egy mozgássérült is problémamentesen be tudjon szállni.
• Könnyû használat: Az irányító panelnak könnyen érthetônek kell lennie. N agy gombok és az irányítópanel
megfelelô magasságra való helyezése fontos ahhoz, hogy
a látás- és mozgássérültek egyaránt használhassák.

Pihenôben is folytatólagos
korlát
Kétoldali korlát

Lépcsô alatt beépített terület
Alapvetô lépcsô tervezési szabályok

A típusú lift

Lépcsôház
Tervezésnél figyelembe kell venni:
• Megfelelô méret, ajtók elhelyezése: Elég helynek kell
lennie a lift ajtajának kinyitásához kerekesszékben ülôk,
vagy a liftre várakozók számára is. A lakások bejárati ajtóit
úgy kell elhelyezni, hogy elegendô hely maradjon az ajtók
nyitásához, valamint elkerüljük annak a veszélyt, hogy a
használó esetleg le essen a lépcsôn. Ez a probléma
mozgássérültek, illetve látássérültek esetén fokozottan jelentkezhet.
• Jó megvilágítás.
• Jelek használata: Különbözô színnel vagy anyaggal való
megkülönböztetés elônyös lehet pl. az elsô és utolsó
lépcsôfok, vagy a lift ajtajának jelölésére. Tájékozódást
megkönnyítô jelzések elhelyezése szükséges.
• A folyosókon a szintkülönbségeket kerülni kell.

B típusú lift

• Színek, anyagok, világítás: Különbözô színek és anyagok
használatával, kontraszt kialakításával segíthetjük elô a liftajtó észlelhetôségét a lépcsôházban. Jó megvilágítás,
vizuális és kitapintható jelzések használatával jobb
tájékozódási lehetôséget teremthetünk.

Korlátlift, lépcsôlift
• Korlátlift: A korlátlift olyan berendezés, amely alkalmas
egy kerekesszékben ülô személy és segítôjének szállítására.
• Lépcsôlift: A lépcsôlift általában az épületek akadálymentesítésénél használatos berendezés, amely lehetôvé
teszi, hogy egy mozgáskorlátozott személy fel tudjon jutni a lépcsôn. A liften elhelyezett ülôke egy személy szállítására alkalmas. Különbözô típusú lépcsôkhöz használható.
Korlátlift

Lépcsôlift

Lift
Tervezésnél figyelembe kell venni:
• Megfelelô méret: Biztosítani kell a liftbe való akadálymentes beszállást kerekesszéket használók számára is.
Kapaszkodók, ülôhely elhelyezése a liftben, valamint jó
megvilágítottság ajánlott.
• Liftajtó: Kerekesszéket használók számára nagy gondot
jelent a nehéz liftajtók kinyitása. Automatikus ajtónyitó
beszerelése megoldhatja ezt a problémát. Fontos azonban jól átgondolni azt, hogy mennyi helyre van szüksége
az ajtónak hogy kinyíljon, valamint mennyi ideig kell nyitESETTANULMÁNYOK
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Ajtók

Fürdôszoba

Az ajtók legyenek 180 fokban nyithatók, így a látássérült
emberek számára nem jelent veszélyforrást a folyosóra
nyitott ajtó. A z ajtófélfák különbözô színnel való
megkülönböztetése, a jó kontraszt kialakítása segítheti a
könnyebb tájékozódást.
A küszöbök eltávolítása szükséges. Bizonyos esetekben
azonban a küszöb a helyiség használatából adódóan (pl.
fürdôszoba esetén) nem elhagyható. Ilyen esetben olyan
alacsonynak kell lennie, amennyire csak lehetséges. Eltérô
színnel való jelöléssel könnyebben észrevehetôvé tehetô.
Ajtónyitóval ellátott ajtó esetében az ajtónak addig kell
nyitva lennie, amíg egy kerekesszéket használó személy is át
tud menni rajta. Ez minimum 25 másodperc. Az ajtónyitó
gomb elhelyezését úgy kell megtervezni, hogy nyitás esetén
az ajtó ne lökje meg a használót. Az automatikusan nyitódó
ajtók esetén az érzékelô elhelyezését úgy kell megodani,
hogy senki ne ragadhasson be.

Elôszoba
Az elôszobába ruhásszekrényt, kabátakasztót, széket,
kerekesszék tárolóhelyet, a kerekesszék fordulásához
elegendô teret kell biztosítani. Esetenként a kerekesszéket
használók kint és a lakásban különbözô kerekesszéket
használnak, így helyet kell biztosítani a székek cseréjére is.

Belsô ajtó tervezési javaslatok

Tervezési javaslatok:
• Széles ajtó.
• Könnyen tisztán tartható, nem fényvisszaverô padló és
falburkolat.
• Jó megvilágítás különösen a mosdónál. Világos falak és
mennyezet. A padló és a szerelvények lehetnek különbözô színûek, így jó kontrasztot biztosíthatunk.
• N e legyenek kiálló sarkok vagy élek.
• Megfelelô szellôzés.
• Az olyan ablak, amely kerekesszékbôl is nyitható nagy
elônyt jelent.
• Keverô csapok használata javasolt, ezeket könnyebb
kezelni.
• Stabil mosdókagyló.
• A tükör legyen olyan méretû, hogy az álló felnôtteken
kívül alacsony emberek, gyerekek, vagy kerekesszékben
ülôk is tudják használni.
• Biztosítani kell, hogy a fürdôkádat könnyen le lehessen
cserélni zuhanyzóra, ha szükséges.
• Állítható mosdókagyló magasság, kartámasz a W C-hez,
kapaszkodó a fürdôkádhoz vagy a zuhanyzóhoz, összecsukható zuhanyzószék fontos segítség lehet.
• Az alkalmazott szerelvények állíthatósága, flexibilitása
megkönnyítheti a fürdôkád, a csap és a W C -kagyló
késôbbi áthelyezését.

Kontrasztos színek
alakalmazása

Könnyen fogható kilincs

Küszöb nélküli kialakítás

Egy kerekesszékben ülve mosdó ember
számára alapvetô követelmény, hogy a
mosdókagyló alatt elegendô hely legyen.
Minden embereknek más-más mosdókagyló magasság
kényelmes. Ebben az esetben a magasság állítható,
így könnyebb a lakás adaptációja, ha egy új lakó
költözik be. (balra)

A családtagoknak és/vagy a fogyatékos használónak
nap mint nap más mosdókagyló magasságra van
szüksége. Ez a típusú mosdókagyló elektromosan
mûködtethetô emelôszerkezettel van ellátva, így mindenki tudja használni. (jobbra)
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A magasabb tükör kerekesszékben ülve
is használható.

Egy másik megoldás az állítható hajlásszögû tükör lehet.

Skandináv országokban általános tendencia, hogy a fürdôkádakat könnyebben használható zuhanyzókra cserélik.

Meggyengült kézfunkciók esetén az
emelôkaros keverôcsaptelep sokkal könnyebben használható.

Bizonyos esetekben mozgásérzékelôvel ellátott keverôcsap is alkalmazható.

Mosdókagyló elrendezés mozgássérültek számára.

Zuhanyfülke. Könnyen beszerelhetô, kerekesszékkel megközelíthetô, más lakásokban is
újra felhasználható.

Ha valaki továbbra is a
fürdôkádat szeretné használni, de nem tud önállóan kiés beszállni, használhatja ezt
az állítható magasságú
zuhanyszéket.

ESETTANULMÁNYOK
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WC
A
W C személyre szabása fontos különbözô
fogyatékosságok esetén. Általános követelmény, hogy elég
mozgásteret kell hagyni a használathoz kerekesszéket vagy
járókeretet használók számára is. Jó szellôzés alapvetô
követelmény. Elônyös ruhafogas, fedeles szeméttároló,
tükör valamint állítható magasságú ülôke alkalmazása.
Különbözô segédeszközökkel tehetjük könnyebbé a W C
használatot a mozgássérültek és más fogyatékossággal élô
emberek számára.

WC zuhany azok részére, akiknek nehézséget okoz a WC-n való tisztálkodás.

Beépített mosó és szárító
funkció. A víz hômérséklete
keverôcsappal állítható. Ez a
megoldás gyenge kézfunkciók esetén is önnálló WC használatot segíthet elô.
Magasított WC-csésze.

Sok mozgáskorlátozott ember számára
nagy gondot jelent a WC használata.
Gyakran különbözô ülôke-magasságra van
szükség. Elônyösek az olyan típusú WCcsészék amelyek a falhoz vannak rögzítve,
ugyanis
különbözô
magasságba
helyezhetôk.

Állítható magasságú WC ülôke. Vannak emberek, akiknek gondot okoz a leülés és a
felállás. Ebben az esetben használható ez a manuális emelôrendszerrel kiegészített
ülôke. Bármely WC-csészére rögzíthetô.
A kartámasz általánosan használt segítség a WC használathoz, segíti a kerekesszékbôl
a WC-re való átülést, támaszt ad ülés közben. A kartámasz típusa függ a használó
igényeitôl és a válaszfal stabilitásától.
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WC kartámasszal, zuhannyal, beépített mosó és szárító funkcióval.
Különbözô típusú zuhanyzó székek.

ESETTANULMÁNYOK

Egy lehetséges variáció a konyhabútorok elrendezéséhez. A munkalap magassága
állítható, a sütô kényelmes munkamagasságban van.
Segédeszközként kapható kartámaszos WC ülôkék.

Konyha és étkezô
Tervezési javaslatok:
• A különbözô konyhai eszközök használatához valamint
az étkezôasztal körül elegendô helyet kell biztosítani.
• Munkapad elrendezésének követnie kell a különbözô
munkafolyamatokat.
• Lehetôséget kell hagyni a konyhában a különbözô
funkciók átállítására, személyre szabására.
• A leghosszabb ideig tartó munkafázisok a mosogató, a
fôzôlapok és a közötte lévô munkalap körül vannak,
ezeknél érdemes eltávolítani az alsó szekrényeket, így
ülve is lehet dolgozni.
• Hôálló felületek alkalmazhatók a forró edények lerakására.
• A nem fényvisszaverô, matt felületek használata ajánlott.
• Az egyszínû munkalap jó kontrasztot képez a rá helyezett
különbözô tárgyakkal és konyhai eszközökkel, így ezek
jobban láthatóak.
• Az alsó szekrényeket érdemes inkább fiókokkal megtervezni, mint ajtókkal, ugyanis így könnyebb az itt tárolt dolgokat elérni.
• A felsô szekrényeknél ajánlott a tolóajtó, könnyebb használni és a nyitott szekrényajtó miatt fennálló sérülésveszélyt is elkerülhetjük.
• Árnyékoló-perem mögé rejtett, a munkapult teljes hoszszában a felsô szekrények aljára rögzített, nem villógó
neoncsövek nagyon jó megvilágítást biztosítanak.
• A magas tárolószekrényt az aljuk nélkül használjuk.
• A sütôt munkamagasságba kell helyezni. Ez azt jelenti,
hogy a sütô alja az asztallap magasságában van. Egy kihúzható lap a sütô elôtt lehetôvé teszi, hogy a forró tepsiket és edényeket erre lehessen rakni.
• Külön hûtô és mélyhûtô rész szükséges.
• Kényelmi szempont, hogy a mosogatógépet olyan közel
helyezzük a mosogatóhoz amennyire csak lehetséges.
ESETTANULMÁNYOK

Állítható magasságú munkalap. A munkapad magassága állítható, így a család minden
tagja kényelmesen tudja használni, valamint ülve is lehet dolgozni.

A munkalap konzolosan a falhoz rögzített, így könnyen átalakítható ha új
lakó költözik be. Alsó szekrények nincsenek, de a tárolókapacitást kereken
guruló szekrényekkel lehet növelni.

Az alsó szekrények is a konyhapulthoz
rögzíthetôek, így marad hely a lábaknak.
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A kényelmes munkamagasságban elhelyezett sütô és az alatta elhelyezett kihúzható tároló lap, amelyre a sütôbôl
kiemelt forró edények, tepsik ráhelyezhetôek nagy segítség mindenki számára.
Az alsó szekrényeket elônyös fiókokra
cserélni, így az ott tárolt dolgok könynyebben elérhetôek, ill. megtalálhatóak.

Egy másik lehetôség, amikor a szekrénybôl
csak a polcok mozdulnak lefelé. Ebben az
esetben eltávolítják az eredeti polcokat és
azokat mozgathatóval helyettesítik. Ez az
egyik leggyakrabban alkalmazott konyha
adaptáció Svédországban.

“Spisec”-automatika segít a memóriazavarokkal élôknek. Beállított idô után ez
a szerkezet kikapcsolja a fôzôlapot.
Néha az olcsó és egyszerû adaptációk adják a legjobb megoldást. Ebben az esetben
a különbözô színek mutatják a gombok helyes használatát szellemi fogyatékos emberek
számára.
A kar és kézfunkciók korlátozott teljesítõképessége esetén nehéz a felsôbb szekrényeket
elérni. Erre adhat megoldást ez a szerkezet, ami az egész felsôbb szekrényt lejjebb
mozdítja.
Amikor a szekrény lefelé mozog, egy lámpa villog figyelemfelhívásként. Hogyha a
szekrény valamibe beleütközik a mozgás azonnal megáll.
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Hálószoba
A hálószoba tervezésnél fontos figyelembe venni, hogy
esetenként igen helyigényes tevékenységek kaphatnak itt
helyet. Ilyen pl. a beteglift használata, vagy az, hogy
kerekesszéket használók által is megközelíthetônek és
körüljárhatónak kell az ágynak lennie.

Hálószoba különbözô segédeszközökkel.

Állítható ágyak. Egy kis irányító-egység segítségével különbözô fekvôhelyzetek állíthatók
be és változtatható az ágy magassága. Ez az eszköz megkönnyti a betegápolást,
speciális alvópozíciók beállítását teszi lehetôvé, és akár a mozgásérülteknek is
lehetôsége van önálló fekvôhelyzet-változtatásra.

Beteglift. Ezzel a segédeszközzel sokkal
könnyebben megoldható a mozgássérült,
vagy a beteg mozgatása még egy egyedül
dolgozó ápoló számára is. Tervezésnél fi gyelembe kell venni a szerkezet helyigényét. A mozgatáshoz elegendô térre van
szükség a különbözô funkciók (WC, ágy
stb.) körül.

Mennyezetre rögzíthetô beteglift.
Megerôsített födémszerkezetre építhetô.
Kisebb helyigénye révén sok hely
megspórolható a szobában, lakásban. Esztétikailag kedvezôtlenül befolyásolhatja a
belsô tereket.

Kölünbözô méretû hevederek és szobai betegliftek.
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Ház adaptáció Krisztina számára
Háttér
Krisztina 3 éves, egy különleges izombetegsége - gerincvelô
eredtû izomsorvadás (SMA 2. típus) - van. Ez a betegség
nagyon ritka. Svédországban évente 5 gyerek születik ezzel
a rendellenességgel. A betegség nem progresszív, de azzá
válhat, ugyanis azonos mennyiségû idegsejtnek kell ellátnia
egy növekvô szervezetet. Ez azt jelenti, hogy a gyermek
számára alapvetô feladatok elvégzése - pl. hogy ellássa
magát, önállóan étkezzen, közlekedjen, fejlessze képességeit
- egyre nehezebb lesz. Izmai a törzsében a leggyengébbek,
viszont jók a kéz és a láb motor funkciói, de nehezen
kontrollálnja a törzs, a csípô és a térd izmait. Ez a betegség
Krisztina intellektuális képességeit egyáltalán nem érinti.

• Az elôszoba nagyon keskeny, nincs hely a forgásra és az
öltözködésre.
• 6 db küszöb található a lakásban.
• Sok esetben az ajtók nagyon keskenyek.
• Krisztina nem tud szülei hálószobájába kerekesszékével
bemenni.
• A gyermek szobájában nincs elég hely a játékra, edzésre
és alvásra.
• A fürdôszoba nagyon kicsi, a mosdó magasan van.
• A munkapad a konyhában magas, Krisztina nem tudja
használni. A mikrohullámú sütôt szintén nem tudja használni.
• Krisztina nem tud kimenni a teraszra, ugyanis a küszöb
nagyon magas és a teraszajtó keskeny.
• Nincs ház-kert kapcsolat.

A kislány már most is csak kerekesszékben tud közlekedni,
de nagyon valószínû, hogy késôbb elektromos kerekesszékbe kényszerül. Mivel a késôbbiekben sem tud majd a
kerekesszékbôl önállóan egy másik eszközre átülni (pl. ágy,
zuhanyszék stb.), egy segítôre és minden bizonnyal egy
betegliftre is szüksége lesz. A lakásban nagy szabad terekre
lesz szükség a lakásban a manôverezéshez és a különbözô
eszközök tárolására. Krisztinának van egy olyan segédeszköze, mely segítségével álló pozícióban tud maradni pl.
játék közben, a mosdónál, a konyhában, vagy más
tevékenységek során. Több eszköz is rendelkezésre áll,
mely megkönnyíti Krisztina és családja mindennapi életét.
A lakásban és környezetében kimutatható akadályok az átalakítás elôtt
• A bejáratnál 5 lépcsônyi (75 cm) szintkülönbség található.
• Az ajtót nem lehet a kerekesszékbôl kinyitni: az ajtó nehéz, nincs elég hely a manôverezéshez.
• Magas küszöb van a bejárati ajtónál.

Az északi homlokzat a bejárattal.

A ház alaprajza átalakítás elôtt
A bejárathoz 5 lépcsôfokon lehet feljutni
A keleti homlokzat.
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• Általánosan az ajtókat ki kell szélesíteni, a küszöböket el
kell távolítani, vagy kicserélni. A lakásban elegendô
helynek kell lennie, hogy Krisztina tudja használni a szükséges segédeszközöket. Elônyös lenne lehetôvé tenni a
gyermek számára, hogy ki tudjon menni a kertbe anélkül,
hogy meg kelljen kerülnie az egész épületet.
A fent említett követelmények 30-36 m 2-es épületalapterület növelést jelentenek.

A déli homlokzat a terasszal.

A mozgáskorlátozottság miatt fellépô szükségletek a lakásban
Jelenleg a ház 76 m2-es alapterületû, alápincézett.
• Mivel a bejárati ajtó 5 lépcsôfok megmászása után közelíthetô meg, itt egy rámpa vagy egy lift szükséges. Lift
beépítése esetén egyéb lehetôséget is kell hagyni az
épület elhagyására Krisztina számára.
• Az elôszobában elég helynek kell lennie a kerekesszék
tárolására és a benti kerekesszékbe való átülésre.
• A fürdôszobának minimum 10-15 m2-esnek kell lennie.
A W C körül a segítô számára és a beteglift használatához
is elegendô helynek kell lennie. A W C-t a zuhanyozó
mellé kell helyezni. Az állítható magasságú mosdókagylót
egy távtartó közbeiktatásával kell a falra erôsíteni, hogy
kerekesszékbôl is lehessn használni. A forduláshoz elég
helynek kell lennie a fürdôszobában. A födém megerôsítendô, hogy késôbb esetleg lehetôvé váljon beteglift felszerelése. Elônyös lenne, ha a mosoda a pincerészbôl a
fürdôszobába kerülne, részben mert késôbb így Krisztina
is tudná használni, másrészt pedig azért mert így szülei
könnyebben tudják felügyelni a kislányt a házimunka
végzése közben is. A z átalakítás igen fontos része a
fürdôszoba megfelelô kialakítása, mivel egy mozgássérült
gyereknek, fiatalnak nehéz boldogulni a fürdôben, emellett pedig az egész családnak is használnia kell azt.
• Krisztina szobáját a fürdôszoba mellé kell helyezni. A
szobának minimum 14-16 m2-esnek kell lennie ahhoz,
hogy a szükséges funkcióknak elegendô helyet lehessen
biztosítani. A födémet beteglift számára meg kell
erôsíteni.
• A konyhában a munkapult alatti szekrényeket el kell
távolítani, hogy kerekesszékkel is alá lehessen menni és a
mosogatót lehessen használni. Az állítható magasságú
konyhapult lehetôvé tenné azt, hogy a mikrohullámú
sütôt Krisztina is tudja használni. Munkateret kell kialakítani a sütô elôtt és körül. Másik fontos szempont, hogy
elegendô hely maradjon a kerekesszékkel való forduláshoz.
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Az átalakítás
A helyi építési szabályzat elôírása miatt az épületet csak egy
irányban, dél felé lehet bôvíteni. Másik elôírás, hogy az
összes beépített terület nem lehet nagyobb mint 120 m2. A
fent megállapított tervezési követelmények miatt az épület
alapterületét a maximum beépítési alapterületre, 120 m2-re
kell növelni. A legoptimálisabb lakásfunkciók és az akadálymentes környezet kialakítása érdekében a belsô tereket
olyan módon kellet elrendezni, hogy a lehetô legnagyobb
terület maradjon a mindennapi tevékenységekhez Krisztina
számára. Az alaprajzot úgy kellett átalakítani, hogy a lehetô
legrövidebb közlekedési útvonalak legyenek szükségesek.
Ennek érdekében a belsô lépcsôt eltávolították. Ez
megoldható volt, mert a fent említett tervezési követelmények szerint a mosoda az alsó szintrôl a fenti fürdôszobába
került. Ezzel az alsó szint elveszítette mindennapos
használati funkcióját.
• A bejárati lépcsô egy fém rámpával lett kiegészítve. Ez a
legolcsóbb, de mégis jó megoldása annak, hogy a bejárati
ajtó kerekesszékkel is megközelíthetô legyen. Mivel
Krisztina elektromos kerekesszéket használ, nem okoz
majd nagy erôfeszítést a rámpa megmászása. Késôbb, ha
mégsem válna be ez a megoldás, még lehetôség van a
drágább lift beépítésére.
• Az ajtó ajtónyitóval van ellátva, amely távirányítóval
mûködtethetô. A küszöböt eltávolították, így kerekesszékkel is akadálymentesen be lehet menni a lakásba.
• Az elôszoba úgy alakították át, hogy a kinti elektromos
kerekesszéket benti manuális kerekesszékre lehessen
cserélni, vagy továbbra is a kint használttal lehessen közlekedni. Lehetôség van annak megtisztítására, amihez
vízcsatlakozás és elfolyó is rendelkezésre áll. A szék
tárolására és feltöltésére is lehetôség van. Az elôszoba és
a folyosó között nincs ajtó vagy küszöb.
• A szülôk szobája úgy van kialakítva, hogy Krisztina be
tudjon menni és megfordulni az ágy mellett.
• A konyha és a nappali közötti fal el lett távolítva, ezzel
egy nagyobb tér érzetét keltve. Az alsó konyhaszekrények egy részét szintén eltávolították, így a
munkalaphoz és a mosogatóhoz kerekesszékkel is hozzá
lehet férni, és a mikrohullámú sütôt is lehet használni.
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Az északi homlokzat és a tervezett rámpa vonala

Az új ház alaprajza. A rajz alapján jól érzékelhetô milyen nagy változáson megy
keresztül az épület. Az átalakítással minden kívánt funkció biztosítható.

Az déli homlokzat. Ezen a homlokzaton helyezkedik el a nagy erkély, amely optimális
kert-belsô tér kapcsolatot is biztosít.

• A folyosók nincsenek válaszfallal leválasztva a nappalitól,
ez egy nagyobb tér érzetét kelti. A fürdôszoba elôtt egy
paravánfal található, így nem lehet a nappaliból a fürdôbe
látni.
• A fürdôszoba 14 m2-esre van bôvítve. A W C a zuhanyzó mellett van, körülötte pedig elég hely van ahhoz, hogy
a kerekesszékbôl a W C-re, majd vissza lehessen ülni. A
mosdókagyló magassága állítható, így a család minden
tagja tudja használni. A zuhanyzóban keverô csaptelep és
lehajtható zuhanyzópad kerül. Itt elég hely van arra, hogy
segítôvel is lehessen zuhanyozni. A mosoda a fürdôszobába van áthelyezve, így könnyebben lehet Krisztinára
felügyelni a házimunka végzése közben. A födém
beteglift számára meg van erôsítve.
• A ház dél felé két szobával van bôvítve. Az egyik ezek
közül Krisztina szobája, a másik a nappali szoba része.
• A kislány szobája 20 m2-es. Ez elegendô helyet biztosít
arra, hogy lehessen aludni, játszani és edzeni. Innen ki lehet menni a megnagyobbított erkélyre és a kertbe. A
födém itt is megerôsített, így beteglift szerelhetô a szobába.
• A megnövelt nappalira azért van szükség, mert elég
helynek kell lennie, hogy a szülôk leülhessenek beszélgetni, vagy TV-t nézni és emellett Krisztina is játszhat velük
egy térben, esetleg meghívhatja barátait.

• A nagy erkélyrész lehetôvé teszi, hogy a lakásból bármikor ki lehessen menni a friss levegôre, valamint
összeköti a házat a kerttel. Az erkélyrôl rámpa és lépcsô
vezet a kertbe. A svéd idôjárási viszonyokhoz alkalmazkodva a terasz csak félig van fedve, így a napon, vagy
védett helyen is lehet tartózkodni.
• A belsô, pincébe és padlásra vezetô lépcsô helyett a bejárati lépcsô mellett elhelyezkedô külsô lépcsôn lehet a
pincébe lejutni. A padlásra a fürdôszoba elôtti területrôl
egy lehajtható lépcsô segítségével lehet felmenni.
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Ház adaptáció Martin számára
Háttér
Martin 9 éves. Ö rökletes izom-anyagcsere rendellenességgel született. Ez azt jelenti, hogy izomtónus mûködése
nem megfelelô, a mozgáshoz szükséges energiája kevés.
Mikor elfogy az ereje le kell pihennie és ennie kell, hogy újra
visszanyerje energiáját. H a elég erôs hozzá, lapos, sima
terepen pár száz métert meg tud tenni önállóan. Az olyan
akadályok, mint kavicsos talaj, hó, rossz járda igen
megnehezítik a járást számára és gyorsabban elfárad.
Ilyenkor mindenképpen segítséget kell kapnia. Martin
szüleivel és két testvérével él együtt. Családi házuk
kétszintes. Az alsó szinten két és fél szoba, egy konyha és
egy fürdô, az emeleten pedig három és fél szoba egy W C
és egy zuhanyozó található az átalakítás után.

Akadályok az átalakítás elôtt
• Martin szeret biciklizni, amikor van rá energiája. Az udvar
azonban kavicsos, emiatt nehéz hajtani a biciklit.
• A bejárati lépcsô - két lépcsôfokkal - szintén akadályt jelent számára.
• A bejárati ajtót csak nehezen tudja kinyitni és bezárni.
• N ehezen tudja kezelni a csapot a fürdôszobában és a
konyhában. A fürdôkádba nem tud önállóan beülni, a felsô zuhanyfülkében pedig kevés a hely.
• A nehézséget jelent az emeletre való feljutás.
• Martin egy elektromos kerekesszéket kap, hogy kint
hosszabb távon is tudjon mozogni. A kerekesszék
tárolására és feltöltésére nincs elég hely a lakásban.

Földszinti alaprajz az adaptáció után. Az új épületrészbe került a nagy terasz, az
elôszoba, a lift és a kerekesszék tároló helye.

Az emeleti alaprajz az átalakítás után. Az emeleten egy új fürdôszoba, nagy elôtér
és a lift kapnak helye.

nappali

hálószoba

változatlan rész

konyha
hobby

fürdôszoba

fürdôszoba
erkély

lift

lift
elôtér
elôtér
kerekesszék-tároló

erkély

rámpa
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A bejáratnál rámpa segítségével Martin fel tud jutni a teraszra. Az új járda lehetôvé
teszi számára a könnyebb biciklizést.

Az ajtó elég széles ahhoz, hogy a kerekesszék beférjen (felül).

Az ajtó elôtt kerekesszékkel is meg tudni fordulni

Az ajtót ajtónyitóval könnyen ki lehet nyitni. Egy érzékelô és egy távirányító segítségével hozható mûködésbe.

Az ajtónyitó és az érzékelô az ajtón belül található.

Követelmények
• A külsô udvart le kell burkolni, hogy a biciklizés könnyebb
legyen.
• A bejáratnál rámpa szükséges.
• Ajtónyitóval meg lehet könnyíteni a bejutást a lakásba.
• A fürdôkben és a konyhában a cspokat emelôkaros keverô csapokra kell cserélni.
• Martin csak lift segítségével tud önállóan az emeletre
feljutni.
• Az elektromos kerekesszék számára elektromos csatlakozási lehetôséget és tárhelyet kell biztosítani.
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A liftakna. Az ajtó széles, a belsô tér elég nagy ahhoz, hogy kerekesszékkel is be
lehessen szállni.

Az emeletre vezetô lépcsô meredek, a lépcsôkar fordul. Martin önnállóan nem tud
itt feljönni.

Az elôszobában van elég hely az elektromos kerekesszék feltöltésére és tárolására.
A lift szintén itt található.

Az irányítópanel a liftben. Használata egyszerû, a gombok nagyok, az egyes funkciókat
színekkel is megkülönböztették. A liftben kapaszkodó van olyan magasságban, hogy azt
ülô pozícióból is kényelmesen el lehessen érni.

A lift az emeleten. A liftajtó fent is, lent is ajtónyitóval mûködtethetô.
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A jó közlekedés alapvetô a lakásban. A közlekedôkön elegendô helynek kell lennie, a
járófelületek legyenek akadályoktól mentesek.

A zuhanyzó világos, keverôcsappal van felszerelve. A zuhanyzó mellett elegendô hely
van az öltözködésre, segédeszközök tárolására.

A ruhák, cipôk tárolása elkülönített helyen történik. A közlekedô tereken, elôszobában
nincsenek elszórt ruhadarabok, így Martin könnyebben tud járkalni a lakásban.

A keverô csaptelep. Használata könnyû, “forróvíz kontrollal” ellátott, ami csökkenti a
túl forró víz okozta égés veszélyét.

A WC karfával van felszerelve. Ez
megkönnyíti a leülést és felállást,
valamint támaszt nyújt üléskor is.
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Lakás átalakítás Ingrid számára
Háttér
Ingrid 83 éves. A Parkinson-kór tüneteihez hasonlóan
meggyengült mozgási funkciói és beszéd problémái vannak.
Férjével egy külvárosi kertes házban lakik. A ház kétszintes,
alápincézett. A hálószobák a felsô szinten találhatók, egy
nagyon kicsi fürdô és W C pedig csak a földszinten van.
Ingrid járókeretet használ a lakásban való közlekedéshez.
Akadályok a házban
Fogyatékossága miatt Ingrid nagyon nehezen boldogul
mindennapi teendôivel. N ehezen tud járni, leülni és felállni.
A lépcsô szinte leküzdhetetlen akadályt jelent számára,
segítség nélkül nem is tud felmenni az emeletre. A
fürdôszoba nagyon kicsi, használata még egészséges ember
számára is nehézk es. Ingrid nem tud a fürdôszobába
bemenni, ugyanis nincs elég hely járókerete számára.
Zuhanyozni önállóan nem tud, mert nem képes a
fürdôkádba bejutni, így állandó segítségre van szüksége.
Követelmények
A házban egy zuhanyzó építésére van szükség. Korábban a
küszöböket már eltávolították a házból. Az önkormányzat aki az átalakítást végzi - elsô javaslata az akadálymentesítésre az volt, hogy a földszinten kell kialakítani azokat az
alapvetô funkciókat, amelyre Ingridnek szüksége van. Ezt a
hálószoba leköltöztetésével és egy új zuhanyzó helyiség
kialakításával el lehetett volna érni. Ingrid kívánsága ezzel
szemben az volt, hogy ô is használhassa az egész lakást,
ezért egy lift beépítésével, valamint egy fenti fürdôszoba
kialakításával tegyék számára elérhetôvé a felsô szintet is.
Végül az építésügyi hatóság, aki a költségeket is jóváhagyja,
ezt a variációt fogadta el.

A lépcsô az átalakítás elôtt. Fordul, a lépcsôfokok nagyon magasak. Így Ingrid nem
tudja önállóan használni.

A beépített lépcsôlift lehetôvé teszi a lépcsô leküzdését, így a felsô szint is elérhetôvé
válik. Használata könnyû és biztonságos, Ingrid önállóan is képes használni.

Az emeletre vezetô lépcsô az átalakítás elôtt.
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A lift egy lépcsôhöz rögzített pályán közlekedik. Ez nem jelent nagy átalakítást a lakásban.

Ha nincs használatban, akkor az ülôke összehajtható, így valamivel kevesebb helyet
foglal el a lépcsôkarból.

A liftnek annyi hátránya van, hogy a lakás esztétikáját ronthatja, a lépcsôkar szélességét csökkenti.

Ingrid így sokkal önállóbb és boldogabb.
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A fürdôszoba az átalakítás elôtt. Sem a WC-nél, sem a mosdókagylónál nincs elég
hely, hogy azokat megfelelôen használni lehessen.

A fürdés mindig nagy gondot jelentett Ingrid számára. Önállóan nem tudott belépni
a fürdôkádba.

Az eredeti fürdô helyisége nagyon keskeny. Járókerettel nem lehetett a fürdôbe
bejutni, ugyanis nincs elegendô hely a használatára.

A csap sem megfelelô, használata, a víz hômérsékletének beállítása nehézkes.

ESETTANULMÁNYOK
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A korábbi földszinti fürdôszobát egy tágas WC-re alakították át. Így sokkal könnyebb
használni, mint elôtte.

Lakóház és lakás adaptáció Maria számára

Az új fürdôszoba zuhanyzóval és WC-vel az emeleten kapott helyet. A zuhanyzóban
keverô csaptelep és zuhanyzószék segít az önállóbb tisztálkodásban.

A fôbejárati ajtó nehéz, így ajtónyitó beszerelésére volt szükség. Egy küszöb-rámpa
segítségével járókerettel is be lehet menni.

Háttér
Maria 76 éves. Kar- és lábizmai gyengék. Egy többlakásos
lakóházban él egyedül a harmadik emeleten. A járáshoz
járókeretet használ.
Akadályok a lakásban
Maria nehezen tudja karjait vállmagasság fölé emelni, így
nehezen tudja a konyhában a felsôbb szekrényeket
használni. Ezek a szekrények magasan vannak és nagyon
mélyek számára, így a polcokon lévô tárgyakat nehezen éri
el. Másik gond, hogy a földszinti bejárati ajt ó nyitása
problémás számára. A fürdôszobát nem kell adaptálni, ugyanis a lakás kialakításánál ez megfelelôen lett megtervezve, így azt Maria is tudja használni.
Az átalakítás
A konyhába az ún. Verty-rendszer beszerelésére van
szükség. Ez a szekrények polcait tudja lefelé elmozdítani, így
könnyebben elérhetôek. A bejárati ajtónál egy ajtónyitó
szükséges. Ez egy könyékmagasságba elhelyezett gombbal
és távirányítóval is mûködtethetô. A küszöb akadálymentesítésére küszöbrámpát kell elhelyezni, hogy Maria
járókerettel is át tudjon rajta menni.
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Az infravörös érzékelô a bejáratnál.

A liftajtó kerete a környezetétôl eltérô színûre van festve, így jobb kontrasztot képez. A liftben a világítás jó, a burklat világos,
meleg színû. A lehajtható ülôke itt is nagy segítség. Az irányítópanelen nagy világító gombok találhatók, használata egyszerû.
A nagy ajtónyitó gomb úgy van elhelyezve, hogy nyitáskor az ajtó ne
lökje el a használót. Az ajtó éjszaka csak kulccsal mûködtethetô.

A Verty-rendszer. Nem szükséges a szekrényeket eltávolítani, csak a polcokat kell kicserélni. A rendszer beszerelése után egy kapcsoló segítségével a polcokat le és fel lehet mozgatni.

ESETTANULMÁNYOK

Az átalakított konyhabútoron nem látszik változás, a konyha esztétikáját a rendszer
nem rontja.
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A WC könnyebb használata érdekében kapaszkodó van a falhoz rögzítve. Így könnyebb
leülni és felállni. Tervezésnél figyelni kell, hogy a kapaszkodó a használó számára a
legkényelmesebb helyre és magasságba kerüljön.

A WC-n való könnyebb tisztálkodás elôsegítésére altestmosó zuhanyt szereltek a WC
mellé. A víz hômérsékletének állítása keverô csapteleppel lehetséges.

Lakás átalakítás Carina számára

A konyha az átalakítás elôtt. A felsô konyhaszekrények magasak, a fogó a szekrényeken
kicsi.

Háttér
Carina 76 éves, sclerodermája van (a bôr keményedésével
járó, az egész szervezetet érintô betegség).
C arina karjain, ujjain, lábain és lábujjain a bôr kemény,
elvesztette rugalmasságát. Emiatt nehezen tud járni,
mozgatni a karjait, vagy megfogni dolgokat. Járókeretet kell
használnia.
Férjével kertes házukból egy többlakásos ház lakásába
költöznek, amelyet át kell alakítani számukra.
Akadályok a lakásban
• Betegsége miatt Carina nem tudja a kisebb méretû dolgokat megfogni, vagy vállmagasság fölé emelni kezét.
O lyan módon kell a konyhát átalakítani, hogy a felsôbb
konyhaszekrényeket is el lehessen érni és az ajtókat nagyobb fülek segítségével lehessen kinyitni. A konyhai
fiókok nehezen nyithatóak és zárhatóak.
• A küszöbök gondot jelentenek számára.
• A hagyományos W C-t nem tudja használni, elsôsorban a
tisztálkodással van gondja.
• A fôbejárati ajtót nem tudja kinyitni.
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Az alsó tárolószekrények Carina számára csak nehezen használhatóak, a keverô
csaptelep karja rövid.

Az asztalos a szekrény polcait Verty-rendszerre cseréli. A konyha ezzel a módszerrel
igen gyorsan átalakítható.

Az átalakítás
• Verty-rendszer beépítésével Carina problémáján is lehet
segíteni: a felsô szekrények polcai egy elektromos emelô
segítségével fel és le mozgathatók. A konyhabútor kis
méreû fogantyúit nagyobb méretû fülekre kell cserélni a
fiókokon és a szekrényeken. Keverô csaptelep beépítése
szükséges. A konyhai fiókokat görgôs fiókokra kell cserélni.
• A W C-t egy speciális ülôke felszerelésével lehet Carina
számára megfelelôen átalakítani. Az ülôkébe mosó és
szárító funkció van beépítve. A W C-hez kapaszkodó és
kartámasz szükséges.
• A belsô küszöböket el kell távolítani, a bejárati és az
erkély küszöb esetében pedig rámpát kell alkalmazni.

A szekrény nyitó fogantyúkat nagyobb méretû, jobban megfogható fülekre cserélték.

A keverôcsap karja a könnyebb használhatóság érdekében meg van hosszabbítva.

ESETTANULMÁNYOK
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A Verty-rendszerrel felszerelt konyhaszekrény.

A WC ülôke beépített mosó és szárító funcióval. A vízsugár hôméséklete a falra vagy
a kartámaszra rögzített keverô-csapteleppel állítható.

Az altestmosó funkciót kétirányú vízsugár látja el. A felsô nyílás a vízszintes vízsugár
nyílása, míg az alsó a szárító berendezés légcsatornája.

A szekrényeket mûködtettetô kapcsoló
nagy, használata egyszerû.
A WC mosó funcióját sûrített levegôs kapcsolóval lehet beindítani.
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A bejárati küszöb átalakítása lejtôs lekerekítéssel.

A belsô küszöböket eltávolítják, lapos rézlemezre cserélik.

A fôbejárati ajtó ajtónyitóval mûködtethetô.

Az akadálymentesítés sokszor olcsón is megoldható. Egy praktikus kilincsadaptáció: a
foggantyú a jobb fogás érdekében egy szivacscsôvel van megvastagítva. (balra)

Ház adaptáció Leevinek

A bejárati ajtó elég széles, így kerekesszékkel is könnyen be lehet jutni a lakásba.
A magas küszöb rámpával van kiegészítve.

Háttér
Leevi gerincsérülése miatt mozgássérült, kerekesszéket kell
használnia. Feleségével a külvárosban él egy kertes házban.
Karjai és felsô teste elég erôs ahhoz, hogy a kerekesszékben
önállóan tudjon közlekedni.
Akadályok a lakásban
Több szobába sem tud bemenni, ugyanis kerekesszéke
szélesebb mint az ajtók. Elsôsorban a hálószoba és a
fürdôszoba ajtáját kell átalakítani.
A lakás padlószintje nagyon alacsony, így könnyen és olcsón akadálymentessé tehetô.
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Az átalakítás
Korábban már volt adaptáció a lakásban, a küszöbök el
lettek távolítva, helyükre fémlemez került. A bejárati ajtó
küszöbrámpával lett felszerelve. A zuhanyzót egy nagy
zuhanykabinra cserélték, amelybe egy rámpa segítségével
zuhanyzószékkel is be lehet menni.
Most az ajtók kiszélesítésére van szükség a fürdônél és a
hálószobánál.

Nagyobb területek szükségesek ahhoz, hogy a kerekesszékkel is meg lehessen fordulni a helyiségekben.

Elég helyet kell hagyni az asztalnál, hogy kerekesszékkel is kényelmesen asztalhoz
lehessen ülni.

A konyha elrendezése és mérete nem teszi lehetôvé, hogy Leevi is tudjon konyhai
munkákat végezni. Nincs elegendô hely a forgásra, nem tud a munkapult alá ülni.
A lakók ennek adaptációját nem kérték.

A teraszra is akadálymentesen ki lehet jutni. A terasz egy szintbe van hozva a
lakás padlószintjével, küszöb helyett csak egy fémlemez van beépítve.
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A hálószoba ajtaja 110 cm széles. Ez nem csak a kerekesszék miatt szükséges, de a
használt segédeszközök miatt. is.

A zuhanyzókabin is önállóbb életet biztosít Leevi számára. A zuhanyszékkel is be lehet menni. Az ilyen kabinokat könnyû beépíteni és akár újra fel is használhatók.

A kiszélesített fürdôszobaajtó.

A kabinba egy elmozdítható rámpával segítségével lehet bemenni.

ESETTANULMÁNYOK

AKADÁLYMENTES ÉPÍTÉSZET

71

Ház adaptáció Éva számára
Háttér
Éva 63 éves. Szklerozis Multiplex-es beteg. Egyensúlyérzéke
rossz és emellett mozgási nehézségei is vannak. Váltakozva
használ mankót vagy járókeretet. Egy külvárosi kertesházban lakik.
Akadályok a lakásban
A mozgáskorlátozottság és a rossz egyensúlyérzék miatt
Éva nem tud hosszabb ideig állva maradni. A konyhai
munkák elvégzése közben le kell ülnie.
A fürdôszobában egy régi zuhanyzókabin van beépítve, ami
szûk, segédeszközeit így nem tudja használni zuhanyzás
közben, valamint leülni sincs hely.

A bejárathoz fém rámpát építettek.

Az átalakítás
Éva lakásában korábban már voltak átalakítások. A bejárati
lépcsô helyére egy rámpa lett építve. A küszöböket
eltávolították.
Most a konyhában az alsó konyhaszekrényeket kell
eltávolítani, hogy Éva le tudjon ülni a konyhai munkák
elvégzéséhez.
A fürdôbôl a jelenlegi zuhanykabint el kell távolítani és egy
nagyobb méretût kell beépíteni. A fürdôszoba elég nagy
ahhoz, hogy egy megfelelô méretû zuhanyzóhelyet
lehessen kialakítani.

A zuhanyzókabin kicsi, segédeszközök használatára nincs elég hely zuhanyzás közben.

A bejárati ajtó küszöbét szintén rámpával szerelték fel.
A belsô küszöböket eltávolították és fémlemezekre cserélték
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Liftek és korlátliftek
Akadálymentesítésnél vagy új épület tervezésénél - a
rámpák mellett - a szintkülönbségek áthidalására liftek,
korlátliftek használhatók. Á ltalában csak a különbözô lépcsô-, korlát- és hagyományos - liftek beépítése a megfelelô megoldás a több emeletes épületek akadálymentes
megközelítésére.
Mindegyik típus úgy van kialakítva, hogy speciális alkalmazási
területen a leghatékonyabban lehessen használni, ezért a
tervezésnél, beépítésnél át kell gondolni, hogy az adott
problémára melyik lift a legalkalmasabb, vagy esetleg milyen
más módszerek alkalmazhatók még.

A liftek beépítése költséges mivoltuk ellenére is az egyik
legelfogadhatóbb megoldás, mivel ennek hiányában
elôfordulhat, hogy a lakót otthonba kell költöztetni, vagy
lakást kell cserélnie, csak mert nem tudja önállóan megközelíteni azt. Sokszor a lift beépítése után gondozóra sincs
tovább szükség.
A z önálló életre való képesség és mobilitás mindenki
számára alapvetô, hozzájárulhat a gyorsabb rehabilitációhoz, gyógyuláshoz is.
Ebben a fejezetben a korábbi esettanulmányoktól egy kicsit
eltérôen nem egy épületet mutatunk be, hanem többféle
alkalmazási területrôl szeretnénk áttekintést adni.

A különbözô típusú liftek. A szintkülönbségek áthidalására minden esetben más és más megoldás a legalkalmasabb.
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Korlátliftek

Az irányítópanel egyszerû, könnyen kezelhetô.

Ez a fajta lift elsôsorban bejárati lépcsôk akadálymentesítésére alkalmazható.
A liftpálya a lépcsôhöz van rögzítve. Ez alkalmanként problémát okozhat, pl. egy jobb,
drágább burkolóanyag megfúrása elôfordul, hogy nem tetszik a tulajdonosnak.

A lift nagy elônye, hogy a lépcsô megbontása nélkül, viszonylag alacsony költséggel
beépíthetô. Az sem okoz gondot, ha a bejárat elôtti pihenô kicsi, a lépcsô a lift segítségével akadálymentessé tehetô.
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A lépcsôlifteket általában belsô térben lévô lépcsôkhöz lehet használni. A kiépítéséhez
szükséges pálya lecsökkenti a lépcsôkar szélességét.

A szék több biztonsági funkciót tartalmaz, pl. biztonsági öv, fokozatos gyorsítás és
lassítás. A legnagyobb elônye azonban az, hogy a lift sokaknak biztosít önálló életet.

A biztonságos be- és kiszállás érdekében a lépcsô alján a pályának túl kell nyúlnia.
Ebben az esetben a kinyúló pálya felhajtható ha a liftet feljebb állítjuk meg.

A képen látható esetben a lift pályája alul is le van rögzítve. Ez igencsak leszûkíti az
elôszobát.
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“A” típusú liftek

“B” típusú liftek

Ez a típusú lift külsô és belsô térben egyaránt használható. A különbözô adaptációk
egyedi megoldást igényelnek.

Liftakna nélküli lift. Ezt a liftet elsôsorban külsô térben használják, nagyobb szintkülönbség esetén, vagy amikor a korlátlift már nem alkalmazható.

A lift beszerelésével sokszor nem csak a mozgássérültnek biztosítunk önállóbb életet,
de a család többi tagja is több szabadsággal rendelkezhet azáltal, hogy kevesebb segítséget kell nyújtania.

A liftfülke nyitott, a hagyományos liftekhez hasonlóan csak függôleges irányban tud
mozogni.
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Kerekesszék tároló
Amennyiben a tervezés folyamán a lakás méretei miatt
nem nyílik arra lehetôség, hogy a kerekesszéknek belül
alakítsunk ki tárolóhelyet, lehetôség van külsô tároló
telepítésére. Ez elsôsorban elektromos kerekesszéket
használók számára jelenthet elônyt, ugyanis a székek
tárolása helyigényes, idôközönként fel kell az akkumulátort
tölteni, valamint a használók általában a kinti elektromos
kerekesszéket bentire cserélik. Erre kínál megoldást a külsô
kerekesszék tároló.

A tárolóban akár két szék is elfér.

Elektromos csatlakozó a kerekesszékek feltöltéséhez, a tároló világításához és az elektromos fûtéshez.

A mûanyag doboz belsején sérülés látható, amelyet az elektromos tolószkre szerelt
extra kapaszkodó okoz.

A tároló zárható tetôvel rendelkezik, mely megóvja a kerekesszékeket az idôjárási viszontagságoktól. Télen fûthetô.
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