Szakmai publikáció
Moduláris fali dekorációs elemcsalád technológiai fejlesztése című,
DAOP-1.3.1-12-2012-0032 azonosító számú projekthez
kapcsolódóan
Készítette: Kécskei Tekervények Kft.

Naponta változó faldekoráció – a DEKOR magyar innovációs fejlesztés
Szeretsz kreatív lenni otthonodban, munkahelyeden? Unalmas hónapokon, éveken
keresztül ugyanazt a falat nézni? Szeretnéd a Téged körülvevő falakat folyamatosan a
hangulatodnak vagy az aktuális eseményeknek megfelelően diszíteni? Akkor érdemes
megismerkedned a DEKOR márkanevű fali dekorációs elemcsalád fejlesztéssel.
A moduláris fali dekorációs elemcsalád egységes rendszerbe foglal olyan eszközöket,
amelyek falfelületek dekorálását illetve tárolóeszközök elhelyezését szolgálják, illetve
hagyományosan ezek segédeszközei. Ezek az eszközök letisztult, egységes műszaki és
formai kialakításúak, jól variálhatók és sokfunkciósak. Ily módon alternatívájává válik
eltérő műszaki rendszerű és esztétikai megjelenésű berendezési tárgyaknak, illetve
alapeszközként keretbe tudja foglalni azokat.
Az elemek egy tipikus lakás, iroda, üzlet stb. díszítésére alkalmas tárgyakra jellemző
arányokkal és méretekkel rendelkeznek. Az egyes alkotóelemek letisztult formavilágról
tanúskodnak, alakjuk geometriai formákon – négyzet, téglalap, kör – alapszanak. Mivel
falra szerelhetőek, ezért a falsíkhoz viszonyítva kis kiterjedésűek.
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(képek,

fényképkeretek, falikaspók, faliórák stb.) vagy kisebb bútorok (pl. polcok, fali tárolók,
plazma tv, hangfalak) falra szerelése jellemzően szögek, tiplik, csavarok használatával
történik. A bútorok és dekorációs elemek helye időről-időre változik, ilyenkor az
áthelyezésük nyomán lyukak, festési sérülések maradnak. A dekoráció megváltoztatására
vagy kisebb falibútorok, polcok elhelyezésére lényegesen sűrűbben lehet igény, mint
ahogy a helyiség festésére és a falon keletkező sérülések ezzel egy időben történő
kijavítására. Ezért látták a fejlesztők indokoltnak olyan termékcsalád kialakítását,

melynek elemei önmagukban is dekoratívak, díszítő funkcióval bírnak, egyben további
elemek ráhelyezését, akasztását, bepattintását teszik lehetővé, ezáltal falsérülést okozó
munkálatok nélkül variálható a fali dekoráció és tárolás.
A termék előnye és innováció tartalma abban mutatható ki, hogy a piacon fellelhető
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mindössze egyszeri szerelési munkát igényelnek, majd az elemekre helyezhető mobil
kiselemek segítségével rengeteg új kialakítási lehetőség keletkezik, de ezek már nem
járnak klasszikus értelemben vett munkával (pl. falfúrással). A termék újszerűségét
továbbá az adja, hogy hozzá csatlakoztatható és/vagy hozzá fejleszthető elemek
kialakításának lehetősége nagyon sokrétű, nagyszámú, például fejleszthetők olyan
összekötő elemek, amelyek lehetővé tennék valamilyen meghatározott tárgytípus
csatlakoztatását, akár olyanokét is, amelyek idényjellegűek (ünnepi díszítés).

