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A láda eredete igen régi. Már az asszíriai domborműveken is fordulnak
elő ládák, melyek rájuk szögezett fémpántokkal vannak megerősítve, úgy,
hogy a pántok és szögek feje egyszersmind a külsőjüket díszíti. Az első
ládák Egyiptomból, Mezopotámiából származnak, 3000 évesek, és szög
nélkül, ékelve ácsolták össze őket, és mindig arra szolgáltak, hogy értéket
őrizzenek bennük, hol ételt, hol ruhát.

A bibliai időkből származik a „Szövetség ládája”, melyet a Szentírás
elbeszélése szerint Mózes a pusztában készített. E leírás szerint
akácfából készült, kívül és belül
arannyal volt bevonva, fedelén
pedig két aranyból készült kerub
nyugodott. Benne őrizték a két
kőtáblát, amelyre a Tízparancsolat
volt felírva. A magyarok a vándorlások befejeztével, a honfoglalás
után kezdték használni.
Napjainkban többféle típusú láda
van forgalomban. A vastag falúak
oldalai fűrészáruból készülnek,
a vékony falú ládáké lemezipari
rönkből hámozással vagy hasítással gyártott furnérból, amelyek
összeerősítését teljesen automata
gépsorokon végzik. Használatuk
során statikus és dinamikus igénybevételnek is ki vannak téve, ezért
strapabírónak kell lenniük. Külön
méretezik az oldalak vastagságát
és szigorúan ellenőrzik a láda
minőségét.
Aki kreatív, rengeteg lehetőséget
láthat egy régi zöldségesládában
vagy gyümölcsösrekeszben. Most
bemutatunk pár lehetőséget, hogy
miként lehet újra hasznosítani ezeket. Mindig jól mutatnak a maguk
sokat megélt, natúr kopottságában,

de festhetjük, pácolhatjuk vagy akár
tapétázhatjuk is őket a helyiség
hangulatának megfelelő színekre.
A ládák a falra rögzítve csinos
polcocskákká változnak, amiket a
fürdőszobától a konyhán és szobán
át az előszobáig a lakás bármely

helyiségében használhatunk, sőt
akár még kültéren is.
Bármit is készítünk belőle, alaposan
csiszoljuk át közepes keménységű
csiszolópapírral, majd portalanítsuk
a felületet. Ezután döntsük el, hogy
milyen legyen a felülete. Alább

fel az első réteget majdnem fekete
színű festékből a láda egész felületére. Amikor megszáradt, egy
szivaccsal vagy ecsettel vigyük
fel az átlátszó viaszt azokra a

festéket, mellyel rendkívül egyszerűen lehet pompás eredményeket
elérni. Hígítsuk fel és vigyük fel
lágyan, egyenletesen egy ecsettel az erezettel azonos irányban.
Ha a festék megszáradt, finom
csiszolópapírral (600-as) lágyan
csiszoljuk át, portalanítsuk, majd
fessük át újra.
Ha nagyobb polcos szekrényt
állítanánk össze belőlük, akkor a
biztonságos használat és a stabilitás érdekében ne csak egymáshoz, hanem a falhoz is rögzítsük
a ládákat.
Koptatási technikával zöldségesládákból eredeti tárolókat
varázsolhatunk. Először vigyük

helyekre, amelyekről később le
akarjuk csiszolni a festéket. Ha
megszáradt a viasz, fessük le
az egész ládát a kívánt színnel.
Száradás után dörzsöljük át az
egész felületet. A viasszal kezelt
felületről könnyen lejön a felső
festék és kitetszik az alsó festékréteg, ezáltal patinás külsejű
lesz. Utolsó lépésként védjük
meg a felületet beltéren egy réteg
viasszal, vagy kültéren lakkal.
Dekupázs technika alkalmazásával
új és meglepő külsőt adhatunk a
ládáknak. Ollóval vágjuk körül a
felragasztandó papírképet. Csiszoljuk le a díszítendő felületet, majd
vigyük fel rá vékonyan a dekupázs

ragasztót és hagyjuk egy percig
száradni. Tegyük a kivágott képet
a bekent felületre és nyomjuk rá
ecsettel vagy ronggyal, hogy jól
odaragadjon. Öt perc múlva ismét
nyomkodjuk át az egész felületet.
Végül vigyünk fel a felületre még
egy réteg ragasztót, ezzel fényessé
varázsolva a felületet.
A strapabíróbb ládákból kis ülőkéket,
puffokat, lábtartókat készíthetünk.
Az ülőfelület puhaságát egy kevés
vatelin vagy habszivacs szolgáltatja,
huzatnak pedig a szoba színvilágához igazodó szövetmaradék is
megfelel. Ha görgőket szerelünk a
ládákra, praktikus tárolókat kapunk.
Vidám színekkel lefestve barátságos
kiegészítői lehetnek a gyerekszoba
bútorainak, miközben gyors elpakolási lehetőséget biztosítanak a
játékoknak.
Készíthetünk tárolókocsit rekeszekből, amely zsúrkocsiként is használható. Fessünk le 3 ládát és 4
db saroklécet. Az egyik láda aljára
rögzítsünk 4 bútorgörgőt. Mérjük a
sarokléceket a láda oldalához és
jelöljük be a láda helyét, úgy, hogy
a görgő aljától 1 cm-re legyenek,
mérjük ki a másik két láda helyét
is. Csavarokkal rögzítsük a ládákat
a sarokléchez. Végül helyezzük
el a harmadik ládát úgy, hogy a
sarokmerevítő magassága pont
a léc tetejénél legyen.
Könnyen készíthetünk asztalkákat is
4 db ládából és egy rétegelt lemez
lapból. Nem kell szakembernek
lenned ahhoz, hogy egy kis barkácsolással ötletes és praktikus
bútorokat készítsél. ■
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bemutatjuk 3 klasszikus felület
(sima modern, koptatott két színnel,
dekupázs) kialakítását lépésenként.
Sima modern felülethez használhatunk Chalk Paint dekorációs

