
A közel 30 éves múltra visszatekintő 
Delta Kft. széles választékban gyártja 
beltéri ajtóit. A klasszikustól a moder-
nig mindenki megtalálja a saját ízlésé-
nek megfelelőt. 

A folyamatos újításainknak köszönhetően 
már a Tokaj fantázianevű ajtónk is elérhető 
a piacon, melyet a szabadon variálható üve-
gezés teszi különlegessé.

Termékeinket az ország egész területén 
megtalálják viszonteladó partnereinknél.

 Bővebb információt a www.delta-kft.hu 
honlapunkon találnak.

Viszonteladók jelentkezését is várjuk!
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Keresse bemutatótermeinket és partnereinket országszerte:
Miskolc,  Auchan Miskolc Dél üzletsor, Pesti út 9. – miskolc@huntherm.hu

Szeged, Pulcz u. 33. – szeged@huntherm.hu
Veszprém, Kádártai út 33. – veszprem@huntherm.hu 

Vecsés, Műtermo Kft., Bajcsy-Zsilinszky u. 2788/12. – info@mutermo.hu

VÁSÁROLJA MEG  
MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT

MAGYAR GYÁRTÓTÓL!
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 Európa legnagyobb választéka
a legjobb európai alapanyagokból készült 

prémium minőségű fürdőszobai bútorokból

Kizárólagos magyar importőr:  
Homedepo Magyarország • 6773 Klárafalva Ipari Park 058/16

www.homedepo.eu • info@homedepo.eu

  Termékei megvásárolhatóak az ország legjobb fürdőszoba szaküzleteiben
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A tetőterasz kiszélesíti a lakó-
területet, tetőkertként meg-
nagyobbítja a zöldfelületet.  
A meglévő födémek, tetőfe-
lületek megfelelő teherbírása 
az előfeltétele betervezésé-
nek.

Szerkezeti felépítése a lapos 
tetőnek megfelelő. Különöskép-
pen az alatta fekvő terek és a 
levezető lépcső védelmére kell 
ügyelni. Az esővíz biztonságos 
elvezetésére, a megfelelő sze-

mélybiztosítására (korlát) és a teraszpadozat felületeinek csú-
szásbiztosítására is ügyelni kell. 

A régi teraszpadozat gondos felszedésével (ha lehetséges), 
az újrafektetésével, illetve teherbíró padlóburkolat választásá-
val megtakarítható az állványozási munkák egy része.

A tetőteraszok összeköttetésben állhatnak egy télikerttel 
vagy csak úgy beüvegezhetőek is lehetnek.

A leggondosabb tervezést és kivitelezést követeli meg az 
építése.

A vegetáció hiánya városaink rossz klímájára vezető vissza, a 
heves lehűlésre, a levegő alacsony páratartalmára, a légszeny-
nyezettségre.

A túlnyomórészt vízzáró utcaburkolatok miatt a városokban 
az esővíz a csatornákon át távozik, amely a talajvízkészletek 
csökkenéséhez, a felszíni vizek elszennyeződéséhez vezet.

Az elvesztett zöldterületek egy része a tetőkertek, zöldtetők 
létesítésével visszanyerhető, ezáltal javítható a város klímája, 
vízháztartása.

A lapos tetők kizöldülése esztétikai élményt is ad, csökkenti 
a tetőhéjazat termikus terhelését, mérsékli a hőveszteséget.  
A tető szigetelése a lapos tetők olyan kialakítását követeli meg, 
melynél fokozottan oda kell figyelni a tetőrétegek felépítésére, 
a járulékos tetőterhelésre, a megfelelő párologtatásra. Újszerű 
megoldás, hogy integrált öntöző-párologtató rendszerekkel 
teszik lehetővé a tető zöld felületének ápolását.

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Huzik Veronika
főszerkesztő
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GONDOLATOK 
A TETŐKERTRŐL



GONDOLATOK 
A TETŐKERTRŐL COMFORT ALWAYS ON

KÉSZEN ÁLL A KIHÍVÁSRA? 

NÉZZE MEG A SOROZATOT!
aristoncomfortchallenge.com
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NAPPALI

Tanácsok az

IDEÁLIS FÜGGÖNY
kiválasztásához
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A függönyök alapvetően megváltoztathatják egy-egy 
helyiség jellegét, színük és mintázatuk és hosszúsá-
guk által. Függönyökből óriási választás áll a rendelke-
zésünkre, és egy lakás teljes függönyözése bizony nem 
olcsó mulatság, így nézzünk pár gyakorlati tanácsot az 
ideális függöny kiválasztásához. 

ANYAGVÁLASZTÁS
Általánosságban elmondható, hogy minél 

jobb egy függönyanyag, annál többet kell 
áldoznunk rá. A készen kapható függönyök 
csomagolásán rajta van minden információ 
a tisztítással kapcsolatban is, amit érdemes 
alaposan tanulmányozni vásárlás előtt. Olyat 
válasszunk, ami mosható alacsony hőfokon, 
mert akkor kevésbé gyűrődik, és olyan is kap-
ható, amit egyáltalán nem kell vasalni, vagy 
vasaláskönnyített anyagból készült.

Amennyiben nem készre varrt függönyt 
vásárolunk, akkor is tájékozódjunk, mielőtt 
megvásároljuk a teljes mennyiséget. A méter-
áruboltokban kapható anyagoknak éppen úgy 
van termékcímkéje, csak nem az egyedileg 
levágott mennyiség mellé kapja meg minden 
vásárló, hanem a teljes tekercsnek van, amiről a 
kereskedő tájékozódik, és adja tovább nekünk 
a szükséges tudnivalókat. Mielőtt kiválasztunk 
egy anyagot, tudjuk meg a legfontosabbakat 
róla.
Anyagösszetétel: általában kevertszálasak a füg - 

gönyanyagok, ha nem is tudjuk, hogy melyik 
összetevő milyen tulajdonságokkal is rendel-
kezik pontosan, szükségünk lehet erre, amikor 
pl. függönyfehérítőt vagy más speciális mosó-
szert akarunk használni.
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MÉRET- ÉS FORMA 
Ugyan az anyagösszetételből következik a méret- és formatartá-

sa az anyagoknak, de ezeken túl a gyártástechnológia is megha-
tározza azt. A kevertszálak aránya miatt lehetnek különbözőségek 
a látszatra egyforma anyagoknál is. A mérettartás már a szüksé-
ges anyagmennyiség meghatározásánál is fontos, mert a magas 
pamuttartalommal gyártott anyagok kb. 10%-ot összemennek ala-
csony hőfokon mosva is. Hogyha nem mérettartó anyagot válasz-
tunk, még varrás, varratás előtt mossuk ki, lehetőleg pontosan 
ugyanúgy, mint majd a készre varrt függönyünket fogjuk mos-
ni. Sokszor azt tanácsolják a boltban, hogy elég kézmeleg vízben 
áztatni, de ennél biztonságosabb a „rendes” mosás. Ezután az ún. 
„beavatás” után, már nem fog jelentősen összemenni az anyag töb-
bet, de ha túl meleg vízben mossuk ki később valamilyen szennye-
ződés miatt, még valamennyit zsugorodhat.
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SZÍNTARTÁS
A függönyanyagok esetében nagyon fontos, 

mert az ablakban amúgy is ki vannak téve a 
Nap fakító hatásának. Hogyha még mosás köz-
ben is halványulnak folyamatosan, hamar ki kell 
majd cserélni.

Egy vagy kétoldalas anyag: sötétítőfüggöny-
höz kétoldalas anyagra csak a fsz-i – esetleg 
1. emeleti – lakásban, illetve a családi házban 

élőknek érdemes költeni, mert a felsőbb eme-
leteken úgysem látszik. Főleg, mert az utca 
felé kell lennie a fényáteresztő függönynek, 
ami tovább tompítja a sötétítőfüggöny mintá-
ját. Azonban, ha sokáig szeretnénk megtarta-
ni egy függönyt, akkor jól jöhet, ha kétoldalas, 
mert amikor a Nap már túlságosan kifakította 
az egyik oldalt, átvarrva megfordíthatjuk a füg-
gönyt.

NAPPALI
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VASALÁS
Az anyagok vasalásának könnyítésére, vagy 

teljes elhagyhatóságára is léteznek gyár-
tástechnológiák, érdemes olyan anyagot 
választani, amit nem kell vasalni. Sajnos nem 
minden anyagnál elegendő a függönymo-
sási jótanács, hogy nedvesen rakjuk vissza a 
helyére, és majd „kilógja” magát. Sok anyagnál 

ez valóban elegendő, de ha magunk vásá-
roltunk egy olyat, amire ez nem igaz, évekig 
vasalhatjuk a méretes anyagot, jelentősen 
meghosszabbítva és megnehezítve a mosást. 
Hogyha olyan helyen szeretnénk vásárolni, 
ahol nem tudnak egyértelmű információkat 
adni, vegyünk egy kisebb darabot a kiválasz-
tott anyagból, mossuk ki, szárítsuk meg sima 

felületre fektetve. Amennyiben száradás után, 
még napokkal is gyűrődésvonalakat látunk 
benne, sajnos igényli a vasalást. Vasaljuk át, 
tapasztaljuk meg, hogy könnyű-e kivasalni 
belőle a gyűrődésvonalakat. 

Hogyha a vasalásnál is makacskodnak a 
gyűrődések, jobban járunk, ha másik anyagot 
választunk.
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JÓTANÁCSOK
• Általában berendezett lakáshoz választunk 

függönyt, ahol már adott a lakás színvilága. Iga-
zodjunk ehhez, de választhatunk valamilyen 
semleges, pasztellszínt is a függönynek, így a 
lakás színvilágának változtatásakor a függönyt 
nem kell feltétlenül lecserélni.

• Kicsi lakásban kicsi ablakra ne vegyünk túl 
nagy mintájú függönyt, mert még kisebbnek 
fog látszani minden.

• Fordítva is igaz, nagyméretű lakásban, 
nagyméretű ablakra pedig nem illik az apró 
mintás függöny.

• Minél nagyobb a minta az anyagon, annál 
egyszerűbb legyen a ráncolás, mert nem fog 
érvényesülni a sok ránc miatt a minta.

• A függöny ne lógjon rá az ablak alatt lévő 
radiátora, és legalább 5-10 cm-rel lógjon lej-
jebb az ablak alján, ha kevés a hely az ablak alja 
és a radiátor teteje között, felezzük azt meg, és 
érjen odáig a függöny. 

Amikor lemérjük, ne a karnisrúdtól mérjünk, 
vegyük figyelembe a karnison lévő karikák, csi-
peszek stb. méretét is.

• A ráncolt függönyök, ráncolás  nélküli szé-
lessége – amennyi anyagot kell vásárolni – 1,5- 

vagy 2-szerese az elfüggönyözendő résznek.  
A behúzószalagok is így vannak méretezve.

• A színes, fényáteresztő függönyök nagyon 
meg tudják változtatni a szoba színét, sőt kis-
sé sötétítik is azt. Csak világos lakásba vegyünk 
nem fehér fényáteresztő függönyt.

• Még a nagyon egyszerű függönyt is jól „fel-
dobhatjuk” függönyelkötőkkel, függönydíszek-
kel. Teljesen meg tudjuk változtatni a lakás han-
gulatát ilyen kiegészítőkkel, anélkül, hogy új 
függönyt vennénk. Élhetünk ezekkel a lehető-
séggel akár évszakonként, vagy csak az ünne-
pekor is.

NAPPALI
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›  falra szerelhető és szabadon álló elektromos konvektorok, 

hőtárolós kályhák és fali ventilátoros gyorsfűtők

› elektronikus vezérlés LCD kijelzővel

› heti programozási lehetőség

› fagyvédelmi funkció, nyitott-ablak érzékelés 

› csendes üzemmód

 Stiebel Eltron Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

http://www.hoszivattyuvilag.hu

MEGÚJULÓ ENERGIA   ELEKTROMOS HELYISÉGFŰTÉS

Helyiségfűtés gyorsan és  
hatékonyan

 Stiebel Eltron Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

www.stiebel-eltron.hu • www.hoszivattyuvilag.hu

Helyiségf�tés hirdetés, 227x286 mm.indd   1 2018.09.14.   10:30:35
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FÜRDÕSZOBA
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A FÜRDŐ AZ A HELY, AHOL A NAPJAIN-
KAT  KEZDJÜK ÉS BEFEJEZZÜK, SOKSZOR 
MÉGIS MÉLTÁNYTALANUL KEVÉS FIGYEL-
MET  FORDÍTUNK A MEGFELELŐ VILÁGÍTÁS 
 KIALAKÍTÁSÁRA. SEGÍTÜNK A TERVEZÉSBEN, 
HOGY MINDEN NAPSZAKHOZ ÉS MUNKAFO-
LYAMATHOZ KELLŐ MENNYISÉGŰ FÉNY  ÁLLJON 
RENDELKEZÉSÜNKRE!

A FÜRDÕ
VILÁGÍTÁSA

A fürdőszoba világításának egyszerre több 
szempontnak kell megfelelnie, egyrészt meg-
felelő fényt kell biztosítson a sminkeléshez, 
borotválkozáshoz, másrészt kellemes hangu-
latvilágítást a kikapcsoló tisztálkodáshoz. Ehhez 
természetesen többféle fényforrásra lesz szük-
ségünk még egy aprócska fürdőszoba esetén 

is. Előnyös, ha a fürdőszobának van ablaka, de 
ez sok lakásnál hiányzik, így még lényegesebb 
a mesterséges megvilágítás megfelelő kialakí-
tása.

Az egyik legfontosabb fényforrás a fürdő-
szobatükröt megvilágító lámpa, és a legjobb 
hatást akkor érjük el, ha a tükör két oldalán 
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FÜRDÕSZOBA
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szemmagasságban helyezünk el kettőt. A felül-
ről érkező fény azért nem szerencsés, mert 
árnyékot vet az arcunkra, így nemcsak rosz-
szul látjuk magunkat, de rettentő előnytelen is. 
Mivel általában a mosdó környéke a fürdő leg-
hangsúlyosabb része, ezért ide érdemes olyan 
világítótesteket választani, amelyek a helyiség 
díszévé válhatnak.

A mennyezeti világításnál arra figyeljünk, 
hogy ez szórt fényt adjon, és az egész fürdőt 
megvilágítsa. Ha bátrak vagyunk, és a belma-
gasság engedi, akkor választhatunk függőlám-
pát a fürdőbe, ettől otthonosabb hangulata 
lesz a helyiségnek. Csak az a fontos, hogy ez 
biztonsági okokból ne kerüljön a kád fölé, ha 
nincs hozzá elég belmagasság. Ha kicsi a für-
dőnk, akkor egyetlen mennyezeti fényforrás is 
elég lehet, de ha nagyobb a fürdőszoba, vagy 

ha például csempézett fallal elválasztott épí-
tett zuhanyzónk van, akkor oda érdemes külön 
megvilágításról gondoskodnunk. Zuhanyzóba 
kitűnően megfelelnek a mennyezetbe építhe-
tő LED-lámpák.

Ha a képeket teszünk ki a fürdőszobába, vagy 
beugrókat alakítunk ki dekortárgyaknak, akkor 
ezek kaphatnak saját megvilágítást. 

Hasonlóképp hangulatvilágítással láthatunk 
el különböző izgalmas vagy dekoratív térbeli 
elemeket, például egy gyönyörű kádat, mos-
dókagylót vagy csemperészletet. Emellett az 
éjszakai fürdőlátogatásokhoz akár egy külön 
éjszakai fényt is beépíthetünk, amely mozgás-
ra kapcsol fel. A fürdőszobai lámpáknál végül 
fontos szempont, hogy bírják a magas páratar-
talmat, azaz legalább IP43-as védettséggel ren-
delkezzenek.
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FÜRDÕSZOBA

 FUNKCIONÁLIS  
ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS:
általános (alap) világítás /mennyezeti LED/ 
3000K-4000K
zuhanykabinvilágítás /beépített LED spot/ 
3000K-4000K
tükörvilágítás /fali tükörmegvilágító LED/ 
3000K-4000K
belsőszekrény-világítás /elemes 
mozgásérzékelős LED fény/ 4000K

KIEGÉSZÍTŐ (IRÁNYÍTOTT) 
KIEMELŐ VILÁGÍTÁS:
tükör megvilágítása több oldalról /spot, LED 
spot, fali-mennyezeti tükörmegvilágító/ 3000K
polcmegvilágítás /spot, LED spot, LED szalag/ 
2700K-6500K
fürdőkád és szaunavilágítás /beépített LED 
spotvilágítás/ 2700K-6500K

DEKORÁCIÓS ÉS  
HANGULATVILÁGÍTÁS:

színes, szabályozható LED világítás /RGB LED 
és spotvilágítás/ 2700-6500K / RGB
medencevilágítás / 2700K-6500K, RGB /

AZ ALÁBBI SZEMPONTOKAT VEDD FIGYELEMBE 
FÉNYFORRÁSAID ÉS LÁMPÁID KIVÁLASZTÁSÁNÁL
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ILYEN FÉNY MELLETT 
KÉSZÜLŐDJÜNK!

Ha 3000K-nél hidegebb színű fényt válasz-
tunk, megnő a tisztaságérzetünk, viszont kom-
fortérzeted csökkenni fog. 4000K-nél hidegebb 
színhőmérsékletű fényforrásnál már nem a 
valós bőrszínünket látjuk, ez sminkelésnél nem 

szerencsés – akaratunkon kívül több pirosító, 
festék kerülhet az arcunkra. A másik nem szer-
encsés választás ilyen esetben a 2700K, ekkor 
az enyhén sárgás fény mellett a kevés púdert 
is soknak érezhetjük, természetes fénynél visz-
ont kiderül, hogy a gondos reggeli készülődés 
ellenére sápadtak maradtunk. Sminkeljünk ma-
gabiztosan és válasszunk kiváló színvisszaadású 

fényforrást vagy LED lámpatestet! A testkozme-
tikázásnál (gyantázás, szőrtelenítés) és borot-
válkozásnál már inkább egy erősebb lumen 
számú, 4000K –es fényforrást használjunk, itt 
kevésbé fontos a színvisszaadás – viszont nem 
árt, ha jól látjuk, amit csinálunk. Válasszunk 
homogén, diffúz beépített LED modul-os lám-
patestet ilyen célra.

AZ ALÁBBI SZEMPONTOKAT VEDD FIGYELEMBE 
FÉNYFORRÁSAID ÉS LÁMPÁID KIVÁLASZTÁSÁNÁL
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NYITVA HÉTFŐ-SZOMBAT 9 - 18!

CSEMPE - FÜRDŐSZOBA

•  III. kerület, Bécsi út 232.    
•  IX. kerület, Soroksári út 106-108.

Telefon: 387-79-20, 216-81-17

Az otthon varázsa

Több mint 100 gyár termékét
kínáljuk egy helyen, akár azonnal, 

hatalmas saját raktárkészletünkről!

Burkolóanyagok, szaniter áruk, csaptelepek, 
zuhanyok, kádak, parketták, TAPÉTA..

Díjmentes házhozszállítás 200.000 Ft
felett - Budapest és Pest megye!

www.bepa.hu  •  bepa@bepa.hu

ÁLLANDÓ AKCIÓKKAL
 VÁRJUK!
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Mindent, ami az otthoni  

wellnesshez kell, megtalálja  

az AquaMarim Kft. kínálatában. 

Infrakabinok, gőzkabinok kültéri 

és beltéri masszázskádak.  

A fürdőszoba berendezéséhez 

hagyományos és modern, divatos, 

színes kiegészítőket ajánlunk.

Minőség 
a fürdőszobában!

AquaMarim Kft.
Győr, Fehérvári út 75.  www.aquamarim.hu

Minőség
a fürdőszobában!

Mindent, ami az otthoni wellnesshez kell,  
megtalál az AquaMarim Kft. kínálatában.

Infrakabinok, gőzkabinok, akril fürdőkádak,  
kül- és beltéri masszázskádak.  

A fürdőszoba berendezéséhez hagyományos és modern, 
divatos, színes kiegészítőket ajánlunk.

aquamarim 2015 02.indd   1 2015.01.26.   14:22:06
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KONYHA
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AZ AMERIKAI TÍPUSÚ 

ELÕNYEI ÉS HÁTRÁNYAI
KONYHA
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A konyhára évszázado-
kon keresztül szigorúan 
munkaterületként gondol-
tunk, és amennyire csak 
lehetett, eldugtuk  
a lakás egyik sarkába.
Ma azonban már sokszor  
a lakás éke és a társasági 
élet központja a konyha,  
és ennek megfelelően 
nemhogy elzárjuk, de 
inkább összenyitjuk a lakás 
többi részével. 
Az amerikai konyhának 
nevezett stílusnak azonban 
nem csupán előnyei, de 
hátrányai is vannak, amiket  
most megpróbálunk 
végigvenni.
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KONYHA

Napjainkban egyre többen döntenek úgy, 
hogy kivetetik a falat a konyha és a nappa-
li között, amivel nem csupán egy látványo-
san berendezhető, tágas teret kapnak, de 
lehetőséget biztosítanak a konyharészben  
tevénykedkedő családtagnak, hogy a sütés-
főzés közben is tartsa a kapcsolatot a külvilág-
gal, nézze a tévét, vagy éppen beszélgessen a 
nappaliban tartozkodó emberekkel.

Az amerikai konyhának azonban az előnyők 
mellett hátrányai is vannak, ami sokan mégis 

úgy dönthentnek, hogy inkább a hagyomá-
nyos megoldás mellett maradnak. 

AZ AMERIKAI  
KONYHA ELŐNYEI

Főzés közben sem különül el egymástól 
a család, és ha vendégek jönnek, nem kell a 
házigazdának folyton eltűnnie a konyhában, 
és nagy tálcákkal egyensúlyoznia a lakásban. 

Hogyha kisebb gyerekek vannak a házban, 
akkor a konyhai munkák közben is szemmel 
tarthatjuk őket, de tévét is nézhetünk. Ezért 
általában a családosok körében különösen 
népszerű az amerikai konyha, ami lehetővé 
teszi, hogy a főzés terepe az otthonunk szer-
ves, központi része legyen.

Az amerikai konyha további előnye, hogy-
ha egybenyitjuk a konyhát és a nappalit, azaz 
kiveszünk egy falat, azzal sokkal világosabbá, 
tágasabbá válhat a tér. 
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KONYHA

Ez egyértelműen hangulatosabbá és ott-
honosabbá teszi majd ezt a helyiséget, ráadá-
sul a lakás értékét is megnöveli, ha egy másik 
szobából hozzuk át ide a konyhát, mert a nap-
pali elég tágas ehhez, akkor pedig plusz egy 
szobát nyerhetünk, ami óriási kincs lehet.

AZ AMERIKAI KONYHA 
HÁTRÁNYAI

Amennyiben mindenki egy légtérben tar-
tózkodik, akkor előfordulhat, hogy zavar-
juk egymást. Egy zajos háztartási gép vagy a 

húsklopfolás hangjai mellett nem lehet nyu-
godtan olvasgatni a nappaliban. Vagy elő-
fordulhat, hogy csak szeretnénk egy kicsit 
magunkra zárni az ajtót a konyhában, miköz-
ben a nappaliban nyüzsögnek a gyerekek, 
de ezt egy amerikai konyhánál nem tehetjük 
meg. Emellett a konyhai szagok is könnyen 
beterítik a lakást, így egy jó szagelszívó nélkü-
lözhetetlen, de a bő olajban sült fogások így 
sem illannak el teljesen nyomtalanul a leve-
gőből.

A konyhapult általában vonzza magához a 
rendetlenséget, és sorban állnak rajta a ház-
tartási gépek, a kávéfőzőtől a turmixig. 

A lakberendezési magazinokban látott 
amerikai konyhákban természetesen mindig 
példás rend uralkodik, de nem biztos, hogy 
ezt tudjuk tartani a hétköznapokban is. Ezt 
persze okos tervezéssel ellensúlyozhatjuk, ha 
például a háztartási gépeknek is kialakítunk 
egy lezárható részt a konyhabútorban.

Bár az amerikai konyha és a tágas tér érték-
növelő tényező lehet, ha később el akarjuk 
adni a lakásunkat, egy felújításnál sokszor 
drágább is a kialakítása. Ezért mindig a saját 
pénztárcánk és szokásaink alapján érdemes 
mérlegelni, hogy nekünk melyik konyhatípus 
az igazán megfelelő.
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GYEREKSZOBA

BIZTONSÁGOS 
     GYEREKSZOBA
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A biztonságos 
 kialakítás alapelve 
minden helyiségnél 
fontos szempont,  
a gyerekszoba 
kialalkításánál még a 
szokásásosnál is job-
ban kell ügyelnünk 
rá, hogy elkerüljük a  
baleseteket.  
A gyermek itt  tölti 
el a legtöbb időt, és 
ez az a hely, ahol 
időnként magára is 
 hagyjuk.
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GYEREKSZOBA

A gyerekszoba kialakítása tehát, komoly és 
felelősségteljes feladat, amiben nagy hiba len-
ne kizárólag az aktuális lakberendezési tren-
dekre és saját szeszélyeinkre hagyatkozni. 

A kis „felfedezők” az első néhány évben pil-
lanatok alatt képesek egészen hajmeresztő 
mutatványokat elkövetni, és hogy elkerüljük a 
komolyabb sérülések lehetőségét, tudatosan ki 
kell inktatnunk a fő veszélyforrásokat, amelyek-
ről gyakran nem is gondolnánk, hogy problé-
mát jelenthetnek.

KÖRNYEZETBARÁT 
FESTÉKEK

Egy gyakori és könnyen feledésbe merülő  
dolog, hogy olyan festéket vásároljunk a gye-
rekszoba festéséhez, ami gyerek és környezet-
barát, egészségre ártalmatlanok és mellesleg 
nem árt, ha strapabíró is. Fontos, hogy a festést 
ne az utolsó pillanatra halasszuk (ez nem csak a 
gyerekszobára érvényes), hogy legyen elég idő 
a szoba alapos kiszellőztetésére.

TERMÉSZETES  
ANYAGOK

A higiénikus helyiség kialakításához elen-
gedhetetlen a természetes anyagok használa-
ta: tiszta pamut huzatok, textíliák, kárpit, gyapjú 
szőnyeg stb., hiszen a tisztántartásra rendkí-
vül oda kell figyelni. Az allergia kialakulásának 
megelőzése érdekében, ha lehet hipoallergén 
szöveteket alkalkazzunk, és ügyeljünk a rend-
szeres és alapos takarításra.
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 FÜGGÖNYVÁLASZTÁS
A függöny és a redőny kiválasztásánál is több pontot kell figyelembe 

vennünk. A függöny például ne legyen túl hosszú. Jól tudjuk, hogy a 
kisebb gyermekek kedvenc játéka a bújócska, melyre a függöny tökéle-
tesen alkalmas a számukra, de játék közben könnyen belegabalyodhat 
abba. Ugyanez vonatkozik a különböző redőnyzsinórokra. Ezeket mindig 
akasszuk fel, vagy válasszunk zsinór nélkül működőeket.

A BÚTOROK ÉS AZ ABLAK
Minden 70 cm-nél magasabb bútort, amit a gyerekszobába teszünk, 

rögzítsünk erre a célra készült szalaggal a falhoz. Ne korlátozzuk ezt csak 
a gyerekszobára, a lakásban a többi könyvespolcnál, tálalószekrénynél, 
vitrinnél tegyük meg ezt az óvintézkedést. Ez az egyszerű módszer meg-
gátolja, hogy a bútor a gyermekre boruljon, ha megpróbál felmászni rá. 
Tegyünk minden magas bútor közelébe egy kis zsámolyt, így a gyermek 
anélkül is elérheti a leveendő tárgyat, hogy fel kellene másznia rá.

Tartsuk távol a gyermekünket az ablaktól amennyire csak lehetséges, 
ezzel elkerülhetjük egy potenciálisan halálos baleset lehetőségét a gyerek-
szobában. Rengeteg baleset történik minden évben úgy, hogy a  gyerekek 
az ágyra felmászva elveszítik az egyensúlyukat és kiesnek a nyitott ablakon. 
Tegyük a bölcsőt, gyerekágyat a szoba ablakával szembeni másik falához.

A konnektorokat lássuk el gyerekdugaszokkal, takarólemezekkel, és 
minél többször hangsúlyozzuk számukra a veszélyt és figyelmeztessük, 
hogy vannak dolgok, amelyek nem játékszerek.

paplan, párna

ágynemű

kendő, sál

elegancia-luxus-kényelem

Hernyóselyem

1034 Bp., Bécsi út 120. I. em 100.

+36 30 5157 825

www.selyemwebaruhaz.hu

1034 Bp., Bécsi út 120. I. em 100.

+36-30 5157 825

www.selyemwebaruhaz.hu

SaS  
INGATLANOK

1034 Budapest, Bécsi út 120. I.em. 100.
Telefon: +36 30 5157 825
E-mail: info@silandsilk.hu

www.sasingatlanok.com
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KERT

Hogyan építsünk
SZIKLAKERTET?

SZIKLAKERTET ÉPÍTENI A KERTÉSZKEDÉS EGYIK 
 LEGÉRDEKESEBB ÁGA. NEM KÖNNYŰ MUNKA, DE  
A VÉGEREDMÉNYT TEKINTVE MEGÉRI FÁRADOZNI.
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A sziklakertben nagyjából hasonló igényű 
 növényeket tarthatunk együtt. Némelyek a 
havasokból vagy száraz, kopár középhegysé-
gekből származnak, mások pedig füves sztyep-
péken, hideg sivatagokban vagy mediterrán 
hegyvidékeken tenyésznek.

Ahhoz, hogy a sziklakert tetszetős legyen, 
és megfelelő élőhelyet biztosítson a növények 
számára, gondosan kell megválasztanunk a 
helyet, előkészíteni a területet, majd megépí-
teni a sziklakertet. A magas hegyekből való 
növények érzékenyek a talaj túlzott felmele-
gedésére, ezt a nagyobb méretű kövek meg-
akadályozzák. A perzselő napsütést nem tűrő 
növényeknek egy nagyobb kő árnyékában, 

vagy ha nagy a sziklakert, akkor annak árnyékos északi vagy keleti olda-
lán alakíthatunk ki megfelelő otthont.

TIPPEK, TRÜKKÖK
A célnak bármilyen talajú kert megfelel, de a laza, jó vízvezető képes-

ségű talaj a legelőnyösebb. A kötött, agyagos talajon ugyanis többlet-
munkát jelent a megfelelő drénágy, vízelvezető réteg elkészítése.

A lejtős területek általában tökéletesek egy sziklakert számára, külö-
nösen akkor, ha déli fekvésű lejtőnk van. A sziklakertágynak árnyékos 
területtel, északkal és délkelettel kell szembenéznie.

Kerüljük a fagyzugos, erősen szeles, huzatos helyeket.
A beültetésre szánt növényektől függően választhatunk nyílt, napos, 

illetve árnyas helyeket.
Egy sziklakert építése ideális megoldás a kellemetlen lejtők haszno-

sítására, ahol a fűnyírás vagy a talajkezelés nehézkes lenne.
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KERT

VÁLASSZUNK SZIKLÁT!

Jók a vulkanikus kőzetek, a gránit, a bazalt, 
az andezit, és az üledékes kőzetek is, a mész-
kő, a dolomit, kivéve, ha mészkerülő növények 
is lesznek a sziklakertben. A homokkő is meg-
felelő. A látvány szempontjából fontos, hogy 
a kövek színe egységes legyen. A legszeb-
bek a természet által koptatott darabok. Apró 
kavicsokból nem lehet szép sziklakertet épí-
teni, inkább nagyméretű köveket válasszunk. 
Arra azonban ügyeljünk, hogy a köveket meg 
kell tudnunk mozgatni, tehát azok, amiket két 
ember nem tud kényelmesen beépíteni, kerü-
lendők. A kövek lehetnek különféle formájúak, 
szinte mindegyiket jól el lehet helyezni.

A lapos kövek eső idején segítenek a csa-
padékvíz elvezetésében a lejtős területeken, a 
szélesebb, nagyobb darabok pedig használha-
tók ülőfelületként.



    HÁZAK • 2018 október   37

 SZIKLAKERTTÍPUSOK
 Lapos sziklakert – Hogyha nagyobb 

méretű, laposabb sziklákat illesztünk szorosan 
egymás mellé, és csak néhány centiméteres 
rést hagyunk közöttük, ide ültethetünk szikla-
hasadékban lakó növényeket.
 Lépcsőzetes sziklakert – Amennyiben 

megfelelő méretű lejtős terület és sok kő áll 
a rendelkezésünkre, építhetünk nagyméretű, 
lépcsőzetes sziklakertet, ahol az egyes teraszok 
sok helyet biztosítanak növényeink számára.
 Sziklakerti ágyás – Kisebb kertekben ide-

ális az emelt sziklakerti ágyás, mely 40–80 cm 
falmagasságú, szabályos vagy szabálytalan 
alapterületű ágy. Az emelt ágy fala lehet ter-
méskő, de készíthetők szép emelt ágyak tég-
lából és fából.

• Teknőkert – Hogyha egy emelt sziklaker-
ti ágyásra való helyünk sincs a kertben, épít-
hetünk teknőkertet. Az ilyen – apró termetű 
növényeket befogadó – kertecske alapja ide-
ális esetben egy kőből készült nagyobb edény. 
Az ültetőközeget és a vízelvezető réteget a 
növények igényeinek figyelembevételével vá -
lasszuk meg. A teknőkert felszínének kialakí-
tásakor egy miniatűr természetes sziklafelszín 
létrehozására törekedjünk.

A STIHL akkumulátoros kerti gépeivel megszabadul a zsinóroktól,  
a helyhezkötöttségtől és az idegesítő hosszabbító-kerülgetéstől.

Beépített akkus gépeink ára egytől egyig csak 39 900 Ft.  
Az ár 2018. december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. 

  Kötöttségek nélkül. 
    Én így szeretem!

STIHL BGA 45 
lombfúvó

39 900 Ft

STIHL_OSZ_2018_Kereskedoi_138x100.indd   3 2018. 08. 24.   15:50

R-AGRIKOL
Stihl-Kertigép Üzletház
7634 Pécs, Rácvárosi út 14. 

Telefon: 06 72 252 545, Mobil: 06 30 937 7782
Fax: 06 72 551 057, E-mail: info@agrikol.hu

• Sziklacsoport – Amennyiben csak néhány 
nagyobb sziklát szeretnénk elhelyezni a kert-
ben, akkor alakítsunk ki egy sziklacsoportot. 
A sziklákat süllyesszük a talajba, mintha azok 
kiálló szórványkövek lennének. A kövek kör-
nyékét ültessük be olyan alacsonyabb évelő 

növényekkel, melyek nem igényelnek különö-
sen jó vízáteresztő képességű talajt.

A SZIKLAKERT ÉPÍTÉSE
Miután kijelöltük a sziklakert helyét, tisztít-

suk meg a területet a gyomoktól, és alakítsuk 
ki a vízelvezető réteget. Legjobb, ha a helyről 
30-40 cm mélységben eltávolítjuk a termőta-
lajt, majd ezt a felületet feltöltjük durva mur-
vával, kőtörmelékkel. A legnagyobb ellenségek 
az évelő gyomnövények, ezek közül is legin-
kább az agresszívan terjedő tarackoló fajok.

A legfontosabb követelmény a sziklakert 
talajával szemben, amely lehet a saját kertünk 
talaja is, hogy jó vízelvezető képességű legyen. 
Ezért fele arányban apró murvát vagy durva 
szemű homokot kell az alapanyaghoz keverni. 
A keverék akkor megfelelően vízvezető, ha a 
rálocsolt víz azonnal keresztüljárja, nem ül meg 
a tetején.

A sziklakertet a sziklákból és a laza talajkeve-
rékből együtt állítsuk össze. A sziklák adják az 
alapot, melyek közeit a talajkeverékkel töltjük 
fel. Ne emeljünk földkupacot, amelyet tele-
tűzdelünk gondosan megválasztott kövekkel, 
mert hamarosan megsüllyed. A sziklakert alap-
ját alkotó sziklák lehetnek akár betontömbök 
is, senki sem látja őket. A hézagokat folyamato-
san töltsük fel az előre elkészített talajkeverék-
kel, jól nyomkodjuk a földet a kövek közé.
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ALSÓTEKESI FAISKOLA KFT.

Gyümölcsfák, cserjék, rózsák, fenyők, örökzöldek, 
díszfák, évelők, edényes és töbször átültetett  

szoliter növények termesztése és forgalmazása.

Árudánk:
Enying - Alsótekeres

a 7-es úton a 100-as kilóméterkőnél
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10-20cm 20-30cm 20-30cm > 30cm > 30cm

X11 X17 X21 X25 X27

A Fiskars fejszéket keresse a  
barkácsáruházakban és viszonteladóinknál.
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A LÉLEGZÔ OTTHONOKÉRT 
TENNI KELL!

Szellőző otthonok
Egy régi építésű családi házban, ahol a nyí-

lászárók nem jól tömítenek, de az épület hom-
lokzatát hőszigeteltük, nem feltétlenül van 
igény a szellőztetőrendszerekre. Ha azonban 
az ajtókat, ablakokat is korszerűsítjük, elenged-
hetetlen lesz a szellőztetőrendszer telepítése, 
illetve a rendszeres szellőztetés. Mit is kelle-
ne biztosítani egy hő visszanyerős szellőztető 
rendszernek? Először is gondoskodik a helyisé-
gek egészséges állandó friss levegőjéről, szin-
ten tartja a szén-dioxid koncentráció értékét. A 
friss levegő CO2 tartalma kb. 400ppm és egy 
átlagos szobában a CO2 koncentráció már egy 
órán belül megduplázódik egyetlen nyuga-
lomban lévő ember benntartózkodása esetén. 
Ha többen is vannak a szobában, akik ráadá-
sul valamilyen fizikai tevékenységet végeznek, 
akkor a szoba légminőségének megtartásához 

szükséges légcsere mértéke akár óránként 
többszörös is lehet. 

Tartós benntartózkodáshoz 1000 ppm az 
elfogadott maximális érték, míg a friss levegő 
érzés határértéke 700 ppm. Magasabb kon-
centrációnál fáradtság és álmosság jelentkezik 
és magas CO2 tartalom krónikus problémák-
hoz vezethet. A jó szellőztető rendszer éppen 
ezért garantálja a higiéniailag szükséges lég-
cserét, segít az egészség megőrzésében, jobb 
alvást tud biztosítani, csökkenti a migrénes és 
allergiás problémákat. Mindezeken felül elve-
zeti a keletkező elhasznált levegőt és párát, 
ezáltal megóvja az épület állagát a nedvese-
déstől és penészesedéstől. Az ablakok, nyílás-
zárók nyitásával a friss levegőn túl a kinti zajok, 
a koszt, a szálló por és a bogarak is bejutnak a 
helyiségbe, míg egy szellőztető rendszer szű-
rőin ezek a kellemetlenségek nem jutnak át.  

A szellőztető rendszer megtakarítja a fűtési 
költségek akár 50%-t talajhőcserélő segítségé-
vel, de nyáron jelentős mértékben hozzájárul-
hat az ingatlan hűtéséhez is. 

Levegős talajhőcserélő:
A szellőztető rendszerek egyik fontos ele-

me a hőcserélő, amely csatlakozhat talajhő-
cserélőhöz is. A talajhőcserélő hőátadó köze-
ge ebben az esetben levegő. Amennyiben a 
csővezetékben levegő áramlik, a rendszer neve 
TALAJ-LEVEGŐ rendszer, német betűszóval Luft 
Erdwarmetauscher (LEWT). 

A NAPJAINKBAN ÉPÜLT HÁZAKBAN, LAKÁSOKBAN, IRODÁKBAN, MÁR 
ELENGEDHETETLEN A SZELLŐZTETŐRENDSZER. NEM A FALAZAT HŐSZI-
GETELÉSE MIATT VAN ERRE SZÜKSÉG, HANEM A JÓL ZÁRÓDÓ NYÍLÁSZÁ-
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A levegő áramoltatása megfelelő hosszban 
nem jelent plusz terhelést. A talajhőcserélőt 
megfelelő hosszúságban és mélységben tele-
pítik, leggyakrabban 200 mm belső átmérőjű. 
Mivel a talaj hőmérséklete 1.5 méteres mély-
ségben már alig követi az időjárás változását, 
a penész-, gomba-, atka-, radonmentes rend-
szerből télen egy előfűtött, nyáron egy elő-
hűtött levegőt kapunk. A berendezésben van 
egy bypass szelep, ami nyáron átvált, és ezzel 
kikerüli a hővisszanyerőt, és a hűvös levegőt 
fújja be, ezáltal hűti a lakóteret. 

A teljesen automatikus gépek nyomon 
követik, hogy milyen a lakásbelső hőmér-
séklete, milyen a külső levegő hőmérséklete, 
valamint az évszakot is figyelik, és a megfele-
lő paraméterek esetén nyitják, illetve csukják a 
bypass ágat.  

Nyári időszakban a LEWT rendszerben a 
páratartalom a cső falán kicsapódik, különö-
sen, ha a levegő páratartalma magas, pl. esős 
és meleg időben. A kicsapódó pára a cseppvíz 
gyűjtőaknában elszivárogtatható, vagy csa-
tornába vezethető. Ügyelni kell a cső megfe-
lelő lejtésére, lejtés hiányában a víz a csőben 
marad, ami pangóvíz kialakulását okozhatja. 

Folyadékkal működő talajhőcserélő:
Ebben az esetben folyadékot áramoltatunk 

a talajban KPE cső segítségével, itt is 1,5m 
mélységben megfelelő hosszúságban telepí-
tik a csövet, és fagyállót tartalmazz. Ilyen eset-
ben szükség van egy kiegészítő hőcserélőre, 
amely a gép frisslevegő ágába építenek be 

és a talajhő energiáját a helyiségekbe áram-
ló friss levegőnek átadja. A TALAJ-FOLYADÉK 
rendszereket, német betűszóval SEWT rend-
szereknek nevezzük. A folyadékot keringető 
szivattyú áramoltatja, melynek működteté-
se növeli az üzemeltetési költségeket, és az 
energiafogyasztást. A páratartalom kérdése 
a SEWT rendszerek esetén is előtérbe kerül, 
mivel azonban a páralecsapódás már az épü-
leten belül, a hőcserélőben történik, a keletke-
ző cseppvíz kezelése nem okoz gondot, mert 
a frisslevegő nem érintkezhet a cseppvízzel.

Meg kell említenünk, hogy a folyadékos 
talajhőcserélő hatásfoka elmarad a levegős 
talajhőcserélőjétől. A SEWT rendszerek mini-
mális hozamot biztosítanak és pluszban még 
egy keringető szivattyút is üzemeltetünk. 

Árban a LEWT és a SEWT rendszerek között 
minimális az eltérés. Az 1. diagramon a téli elő-
fűtés, a 2. diagramon a nyári előhűtés látszik a 
talaj-folyadék rendszerek esetén. A rendszer 
hőmérsékletkülönbsége ΔT=9 °C, amely cse-
kélynek mondható.

Légkezelők kiegészítője
Általában a szűrőbokszok többsége tartal-

maz egy ionizátor egységet és egy UV szűrőt, 
plusz kiegészítésként akár aktív szénbetétet, 
amely megszűri a külső szagokat (füstöt), és 
az allergiásoknak segít a mindennapok köny-
nyebb elviselésében. Ha szellőztető beren-
dezésbe kicseréljük a G4-es szűrőt (általában 
ezzel a szűrő osztállyal vannak felszerelve a 
berendezések) egy F7-es osztályú szűrőre 
az is valamelyest segít, de jóval csekélyebb 
mértékben. Környezetünkben, ha nagy a 
fűst (tüzel a szomszéd) akkor is segít elvisel-
hetőbbé tenni a bent létet. A szűrőkön kívül 
az egészséges, és minőségi levegő eléréséhez 
nagymértékben hozzájárul a visszapárásító 
berendezés. Ez az egység beállítja a lakótér-
ben a kívánt páratartalmat gőz segítségével. 
Nem feltétlenül van rá szükség, mert a pára-
tartalom kialakulása jelentős mértékben függ 
a bent lakók életvitelétől. 

HÕVISSZANYERÕS SZELLÕZTETÉS
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A LÉLEGZÔ OTTHONOKÉRT 
TENNI KELL!

Szellőző otthonok
Egy régi építésű családi házban, ahol a nyí-

lászárók nem jól tömítenek, de az épület hom-
lokzatát hőszigeteltük, nem feltétlenül van 
igény a szellőztetőrendszerekre. Ha azonban 
az ajtókat, ablakokat is korszerűsítjük, elenged-
hetetlen lesz a szellőztetőrendszer telepítése, 
illetve a rendszeres szellőztetés. Mit is kelle-
ne biztosítani egy hő visszanyerős szellőztető 
rendszernek? Először is gondoskodik a helyisé-
gek egészséges állandó friss levegőjéről, szin-
ten tartja a szén-dioxid koncentráció értékét. A 
friss levegő CO2 tartalma kb. 400ppm és egy 
átlagos szobában a CO2 koncentráció már egy 
órán belül megduplázódik egyetlen nyuga-
lomban lévő ember benntartózkodása esetén. 
Ha többen is vannak a szobában, akik ráadá-
sul valamilyen fizikai tevékenységet végeznek, 
akkor a szoba légminőségének megtartásához 

szükséges légcsere mértéke akár óránként 
többszörös is lehet. 

Tartós benntartózkodáshoz 1000 ppm az 
elfogadott maximális érték, míg a friss levegő 
érzés határértéke 700 ppm. Magasabb kon-
centrációnál fáradtság és álmosság jelentkezik 
és magas CO2 tartalom krónikus problémák-
hoz vezethet. A jó szellőztető rendszer éppen 
ezért garantálja a higiéniailag szükséges lég-
cserét, segít az egészség megőrzésében, jobb 
alvást tud biztosítani, csökkenti a migrénes és 
allergiás problémákat. Mindezeken felül elve-
zeti a keletkező elhasznált levegőt és párát, 
ezáltal megóvja az épület állagát a nedvese-
déstől és penészesedéstől. Az ablakok, nyílás-
zárók nyitásával a friss levegőn túl a kinti zajok, 
a koszt, a szálló por és a bogarak is bejutnak a 
helyiségbe, míg egy szellőztető rendszer szű-
rőin ezek a kellemetlenségek nem jutnak át.  

A szellőztető rendszer megtakarítja a fűtési 
költségek akár 50%-t talajhőcserélő segítségé-
vel, de nyáron jelentős mértékben hozzájárul-
hat az ingatlan hűtéséhez is. 

Levegős talajhőcserélő:
A szellőztető rendszerek egyik fontos ele-

me a hőcserélő, amely csatlakozhat talajhő-
cserélőhöz is. A talajhőcserélő hőátadó köze-
ge ebben az esetben levegő. Amennyiben a 
csővezetékben levegő áramlik, a rendszer neve 
TALAJ-LEVEGŐ rendszer, német betűszóval Luft 
Erdwarmetauscher (LEWT). 
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A levegő áramoltatása megfelelő hosszban 
nem jelent plusz terhelést. A talajhőcserélőt 
megfelelő hosszúságban és mélységben tele-
pítik, leggyakrabban 200 mm belső átmérőjű. 
Mivel a talaj hőmérséklete 1.5 méteres mély-
ségben már alig követi az időjárás változását, 
a penész-, gomba-, atka-, radonmentes rend-
szerből télen egy előfűtött, nyáron egy elő-
hűtött levegőt kapunk. A berendezésben van 
egy bypass szelep, ami nyáron átvált, és ezzel 
kikerüli a hővisszanyerőt, és a hűvös levegőt 
fújja be, ezáltal hűti a lakóteret. 

A teljesen automatikus gépek nyomon 
követik, hogy milyen a lakásbelső hőmér-
séklete, milyen a külső levegő hőmérséklete, 
valamint az évszakot is figyelik, és a megfele-
lő paraméterek esetén nyitják, illetve csukják a 
bypass ágat.  

Nyári időszakban a LEWT rendszerben a 
páratartalom a cső falán kicsapódik, különö-
sen, ha a levegő páratartalma magas, pl. esős 
és meleg időben. A kicsapódó pára a cseppvíz 
gyűjtőaknában elszivárogtatható, vagy csa-
tornába vezethető. Ügyelni kell a cső megfe-
lelő lejtésére, lejtés hiányában a víz a csőben 
marad, ami pangóvíz kialakulását okozhatja. 

Folyadékkal működő talajhőcserélő:
Ebben az esetben folyadékot áramoltatunk 

a talajban KPE cső segítségével, itt is 1,5m 
mélységben megfelelő hosszúságban telepí-
tik a csövet, és fagyállót tartalmazz. Ilyen eset-
ben szükség van egy kiegészítő hőcserélőre, 
amely a gép frisslevegő ágába építenek be 

és a talajhő energiáját a helyiségekbe áram-
ló friss levegőnek átadja. A TALAJ-FOLYADÉK 
rendszereket, német betűszóval SEWT rend-
szereknek nevezzük. A folyadékot keringető 
szivattyú áramoltatja, melynek működteté-
se növeli az üzemeltetési költségeket, és az 
energiafogyasztást. A páratartalom kérdése 
a SEWT rendszerek esetén is előtérbe kerül, 
mivel azonban a páralecsapódás már az épü-
leten belül, a hőcserélőben történik, a keletke-
ző cseppvíz kezelése nem okoz gondot, mert 
a frisslevegő nem érintkezhet a cseppvízzel.

Meg kell említenünk, hogy a folyadékos 
talajhőcserélő hatásfoka elmarad a levegős 
talajhőcserélőjétől. A SEWT rendszerek mini-
mális hozamot biztosítanak és pluszban még 
egy keringető szivattyút is üzemeltetünk. 

Árban a LEWT és a SEWT rendszerek között 
minimális az eltérés. Az 1. diagramon a téli elő-
fűtés, a 2. diagramon a nyári előhűtés látszik a 
talaj-folyadék rendszerek esetén. A rendszer 
hőmérsékletkülönbsége ΔT=9 °C, amely cse-
kélynek mondható.

Légkezelők kiegészítője
Általában a szűrőbokszok többsége tartal-

maz egy ionizátor egységet és egy UV szűrőt, 
plusz kiegészítésként akár aktív szénbetétet, 
amely megszűri a külső szagokat (füstöt), és 
az allergiásoknak segít a mindennapok köny-
nyebb elviselésében. Ha szellőztető beren-
dezésbe kicseréljük a G4-es szűrőt (általában 
ezzel a szűrő osztállyal vannak felszerelve a 
berendezések) egy F7-es osztályú szűrőre 
az is valamelyest segít, de jóval csekélyebb 
mértékben. Környezetünkben, ha nagy a 
fűst (tüzel a szomszéd) akkor is segít elvisel-
hetőbbé tenni a bent létet. A szűrőkön kívül 
az egészséges, és minőségi levegő eléréséhez 
nagymértékben hozzájárul a visszapárásító 
berendezés. Ez az egység beállítja a lakótér-
ben a kívánt páratartalmat gőz segítségével. 
Nem feltétlenül van rá szükség, mert a pára-
tartalom kialakulása jelentős mértékben függ 
a bent lakók életvitelétől. 



42   HÁZAK • 2018 október58   HÁZAK • 2018 február

HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS
HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS

E tekintetben az entalpiás hő visszanye-
rők nem váltak be, de ha jó belegondolunk a 
nincsből milyen párát kéne visszavezetnie a 
készüléknek? Sok esetben az a szerencséjük a 
forgalmazóknak, hogy nincs a megrendelőknél 
páraérzékelő műszer!   

Tervezés és kivitelezés
Ahhoz, hogy a megfelelő minőségű szelőz-

tetés alapvető kritériumait, elvárásait maradék-
talanul tartani tudjuk, az alapfogalmakat tisz-
tázni kell. Minden esetben lent vagy az alsó 
szegmensben lehetőleg az ajtótól legtávolabbi 
ponton fújjuk be a friss levegőt (5), és mindig 
fent, lehetőleg az ajtótól legtávolabbi ponton 
szívjuk el az elhasznált levegőt (6). Ez a kiala-
kítás biztosítja legjobban a légcserét, a helyi-
ségek átöblítését, és a megfelelő szén-dioxid 
koncentrációt. Sajnos a tervezők jelentős része 
nem naprakész ezen a területen, több évtize-
des szakirodalomra támaszkodva terveznek. 
Sok cég foglalkozik ma már szellőztetőrendsze-
rek telepítésével, sajnos általános a légcsatorna 

helytelen méretezése, és a rendszer helytelen 
beszabályozása. Meg kell érteni, hogy a 75 
mm-es légcsatornán képtelenség átfújni ele-
gendő levegőt, illetve még ráadásként zajos 
is. Sok esetben találkozhatunk olyan légcsator-
na elemekkel, osztókkal, amelyek horganyzott 
lemezből készülnek. Sajnos néhány év alatt oxi-
dálódnak, és természetesen a későbbiek folya-
mán majd ezt a levegőt szívják be a lakók a 
helyiségekben.

Életszagú példa
Gondoljuk végig, mi történik napjainkban, a 

legtöbb esetben. Veszünk egy telket, megter-
veztetünk egy házat mindent beleértve a szel-
lőztetőrendszert is. Leszerződünk a kivitele-
zővel, aki jó esetben a tervek alapján elkészíti 
álmaink lakótereit. Beköltözünk, és megállapít-
juk, gondoljuk, hogy többé, kevésbé minden 
rendben van. Szellőztetőrendszer is jó hiszen 
nem penészedünk sehol. Ekkor veszünk egy 
páratartalom mérőt, amiben kiegészítőként 
benne van a CO2 érzékelő, hogy minden pil-
lanatban nyomon tudjuk követni a lakótér 
levegő minőségét. Éjszaka betesszük a háló-
ba lefekszünk, és egy óra múlva felébredünk 
a csipogásra, mert riaszt az érzékelő miszerint 
magas a koncentráció. Felvesszük a kapcsola-
tot a kivitelezővel, ha még megtaláljuk a meg-
adott elérhetőségeken. Ha szerencsénk van, 
akkor szembesülünk vele, hogy nem érti a fel-
tett kérdést, miért rossz a szobai levegő, amire 
1-1,5 milliót fizettem ki. Válasz „így szoktuk csi-
nálni”, ekkor megyünk tovább a felelős kere-
sésével, jön a tervező, és tőle a válasz „ez így 
tökéletes, hiszen így tanultam 15 éve”. Tovább 
keresgélünk, míg nem bele botlunk egy olyan 
cégbe, hozzáértő kivitelezőbe, mérnökbe, aki 
mást mond, mint a többi. Kijön a szakember 
műszerek segítségével felmér, megállapítja, 
elmondja, hogy helytelen a tervezés és így a 
kivitelezés is. Kérdés van-e megoldás? Van, de 
rombolás nélkül nem megy, tehát többlet költ-
ségünk jelentkezik, ugyanis a légcsatornákat el 
kell vezetni az optimális helyre, amennyiben 
a légcsatorna keresztmetszete nem kielégítő, 
úgy plusz légcsatornát kell behúzni, vakolni, 
festeni, takarítani kell. 

Miért ne törekedhetnénk kezdetben a töké-
letes megoldás felé?  

Szűcs Róbert

HÕVISSZANYERÕS SZELLÕZTETÉS
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Sokszor gondolkozunk azon, hogy a kihasználatlan teraszunkat milyen célokra hasznosíthatnánk? Kellene egy hely, ahol 
biztonságban átteleltethetjük a növényeinket, esetleg jó lenne egy új dolgozószoba, nem ártana kibővíteni a nappalit 
vagy a konyhánknak és étkezőnknek keresünk új helyet? Hasonló a helyzet nyáron is, amikor a lakásunkat, otthonunkat 
szeretnénk mediterrán hangulattal átitatni. A megoldás a télikert, vagy ha úgy tetszik, a terasz beépítés. A hatalmas 
üvegfelületekkel rendelkező beépített terasz házunk oázisa lehet.

NYISSON A TERMÉSZETRE!

  Ingyenes ajánlatkérés  Ingyenes helyszíni felmérés

Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában is dolgozunk!
A kivitelezésre sem kell építő brigádot keresnie, hiszen szerelő csapatunk ebben is áll a rendelkezésére.

Foglalkozunk még medence fedés, kocsi beálló és előtető építéssel is.

Bemutatóterem, telephely: 1205 Budapest, Határ út 83.
Telefon:  36-20/336-6902, 06-1/287-8100
Email cím: partnerdoors@gmail.com
Minősítések: MSZ EN ISO 9001:2015

www.telikert-gyartas.hu, www.telikertet.hu
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ROMANTIKUS ÕSZI

ÚTI CÉLOK

Ősszel nem csupán a fő turistaszezonra 
jellemző óriási tömegeket kerülhetjük el, de 
sokkal több lehetőségünk van egy-egy város 
szépségében gyönyörködni, hiszen nincs 
akkora forróság, ami azonnal valami vízközeli 
helyre kényszerítene minket. 

Egy gyönyörű, őszi színekbe öltözött 
városban kézenfogva sétálni kedvesünkkel, 
miközben egy jó forrócsokit kortyolgatunk 
- ideális lehetőség a romantikus vágyaink 
kiteljesedéséhez. 

RÓMA
Még a folyton nyüzsgő Róma is lecsend-

esedik szeptember után, és az idő is sok-
kal kellemesebb lesz a városnézéshez. 
Megtapasztalhatjuk, milyen az őszi színek-
ben pompázó olasz főváros. Kevesen tud-
ják, hogy a híres olasz éttermek kínálata is 
megváltozik ősszel: a szezonális ételek, mint 
például a szarvasgomba és az articsóka 
kerülnek előtérbe, így az olasz konyha egy 

AZ EMBEREK DÖNTŐ 
TÖBBSÉGE A GYE-
REKEK NYÁRI SZÜNETE 
ÉS A VÁRHATÓ 
JÓ IDŐ MIATT A 
NYÁRI HÓNAPOKRA 
IDŐZÍTI A NYARA-
LÁST, PEDIG AZ ŐSZ 
IS REMEK IDŐPONT 
LEHET AZ UTAZÁS-
RA, LEGFŐKÉPP A 
CSENDES NYUGODT 
ROMANTIKÁZÁSRA 
VÁGYÓK SZÁMÁRA. 
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új arcával ismerkedhetünk meg, ha ősszel láto-
gatunk oda. A művészetek kedvelőinek a híres 
múzeumok mellett a világhírű kulturális fesz-
tiválok, mint például a RomaEuropa fesztivál 
kínálnak programokat.

PÁRIZS
A legromantikusabb évszakban mi is lehetne 

vonzóbb úti cél, mint a szerelem városa? A Wizz 
Air Debrecenből repül a francia fővárosba, hogy 
híres költők lábnyomán járva mi is szerelembe 
eshessünk az őszi Párizzsal. Ősszel nem csak 
rövidebb a sor a Notre Dame-hoz és az Eiffel 
-Toronyhoz, de a híres párizsi parkok is meg-
szépülnek. Meglátogathatjuk a minden ősszel 

megrendezésre kerülő párizsi csokoládé kiállí-
tást vagy a Montmarte-i Szüreti Fesztivált is.

PORTO ÉS TEL-AVIV
Azoknak, akik nem akarják elhinni, hogy a 

nyárnak vége, olyan mediterrán úti célokat is 
kínálunk, mint Porto vagy Tel-Aviv. A kellem-
esen meleg, száraz időjárás tökéletessé teszi az 
őszi hónapokat ezeknek a városoknak a felfe-
dezésére. Az örökzöld, pezsgő Tel-Avivban még 
ősszel is fürödhetünk a Földközi-tengerben, 
sétálhatunk a bohém Neve Cedek negyedben, 
kipróbálhatjuk a mediterrán konyha specialitá-
sait, vagy akár megismerkedhetünk a húsmen-
tes ételekkel is a sok vegán étterem és kifőzde 
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valamelyikében, este pedig megtapasztal-
hatjuk a híres tel-avivi éjszakai életet. 

A nyugodtabb kikapcsolódásra vágyó pá -
roknak Portot ajánljuk, ami szintén közvetlenül 
elérhető Budapestről. Porto kis kanyargós, 
a csillogó tengerre néző óvárosi utcáival és 
gyönyörű épületeivel mindig kiváló úti cél, 
azonban ősszel talán a leghangulatosabb. Az 
őszi szüret ideje a legjobb időszak borkostoló 
túrákra is.

SZENTPÉTERVÁR
Hogyha nem bánjuk a hűvösebb időt és 

inkább északabbra vennénk az irányt, akkor 
is találunk fantasztikus utazási célpontokat. 
Szentpétervár például kiváló lehetőségeket 
kínál romantikus őszi sétákra az erre vágyóknak. 
Akár egy egész napot is eltölthetünk a barokk 
palotákkal és templomokkal, valamint kávé-
zókkal és éttermekkel szegélyezett híres Névai 
sugárúton, a Nyevszkij Proszpekten sétálva. 

Azonban meglátogathatjuk az impozáns 
egykori cári palotát vagy a híres Ermitázs 
múzeumot is, hogy csak egy párat említsünk az 
érdekesebbnél érdekesebb látnivalók sorából.
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STOCKHOLM
 A listáról semmiképp nem hiányozhat Európa 

északi fővárosa, Stockholm sem. A tündérme-
sébe illő királyi palota, az óváros, számtalan 
kávézó, étterem és kulturális programok mind 

kihagyhatatlan célponttá teszik a svéd fővárost. 
Különlegesen romantikus program lehet végig-
nézni a naplementét a Mälaren-tó melletti kel-
lemes sétányról, a Monteliusvägenről. Hogyha 
már Stockholmban vagyunk, ne feledkezzünk 

meg a fiká-ról, vagyis a tízórairól, a svédek ked-
venc étkezéséről, és mindenképp térjünk be 
egy kávézóba egy szelet almáspitére, és egy 
forró italra.

HATÉKONY MEGOLDÁSOK  
A FALAK PENÉSZEDÉSÉNEK ÉS  

A SALÉTROMOSSÁG MEGSZÜNTETÉSÉRE
Napjainkban egyre több gondot okoz a lakásokban, pincékben, szállodákban, 

egészségügyi intézményekben, stb. megjelenő penészgomba és salétromkivirágzás.
A korszerű nyílászárók szinte tökéletesen zárnak, a természetes szellőzés így tel-

jesen megszűnik. Télen a fűtéssel és ruhaszárítással, fürdéssel fokozódik a páratar-
talom és megjelennek a penészfoltok a falon, a csempefugákon, a bútorok hátol-
dalán, de még a bútorszöveteken is. 

A penészgombák és a salétrom a csúnya foltok mellett allergiát, asztmát okoz-
hatnak és kellemetlen szagot is árasztanak. 

A DAMISOL Kft. nagy piaci hiányt pótolva 1998 óta gyártja és forgalmazza 
penészölésre, penészgátlásra,  salétromkivirágzás megszüntetésére kiválóan és 
egyszerűen alkalmazható termékeit. Ezek a:

 - Schimmel Stop – azonnal ható penészölő
 - Chemocid – tartós hatású penészölő adalék
 - Salétromkivirágzás eltávolító – salétromos felületek megszüntetésére
A Schimmel Stop rendkívül hatékony, a penésztelepeket azonnal megöli, így 

nem szóródnak szét a spórák a lakásban, tapétázott felületre is alkalmazható.
A Chemocid egyedülálló készítmény, mert nem mérgező, szagtalan és több 

éves hatással bír. Önmagában (tehát nem festék, vagy mész adalékaként) hígítva 
alkalmas a bútorszövetek, bútorok hátsó felületén megtelepedett penész elpusztí-
tására véglegesen és szagmentesen. Mivel nem mérgező, azonnal használni lehet 
a helyiséget, a bútort. 

Ajánljuk még pékségekben, konyhákban, egészségügyi intézményekben a fenti 
tulajdonságok miatt!

Ladányi Péterné 
Ügyvezető igazgató

Damisol Kft.

DAMISOL Kft. 
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 1. 

Tel./fax: 06-53/370-670
E-mail: damisol@t-online.hu

SCHIMMEL STOP
PENÉSZÖLŐ ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER  

AZONNAL MEGÖLI A PENÉSZGOMBÁKAT,  
BAKTÉRIUMOKAT, TAPÉTÁZOTT  
FELÜLETRE IS HASZNÁLHATÓ!  

MÁR 20 ÉVE BIZONYÍTJA KIVÁLÓ HATÁSÁT!

FALPENÉSZ? SALÉTROM?   VAN HATÉKONY MEGOLDÁS!

T!

CHEMOCID  
SZAGTALAN! TARTÓS HATÁSÚ PENÉSZÖLŐ,  

PENÉSZGÁTLÓ, MELY ÖNMAGÁBAN  
ÉS ADALÉKANYAGKÉNT FESTÉKEKHEZ,  

TAPÉTARAGASZTÓHOZ, FUGÁZÓANYAGHOZ  
MÉSZHEZ KEVERVE HASZNÁLHATÓ!

SALÉTROM KIVIRÁGZÁS 
ELTÁVOLÍTÓ

MEGSZÜNTETI A SALÉTROMOSSÁGOT.

KERESSE A FESTÉK ÉS HÁZTARTÁSI BOLTOKBAN! www.damisol.hu
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FÛTÉS 
A FÖLDGÁZ HELYETT?

HOGYHA VALAKI ELEKTROMOS FŰTÉSRŐL BESZÉL, AZ ELSŐ SZÓ, AMI BEVILLAN RÓLA,  
AZ NEM MÁS, MINT A „DRÁGA”. A LEGTÖBBEN EGYÁLTALÁN NINCSENEK TISZTÁBAN VELE, 
HOGY AZ ELEKTROMOS FŰTÉS VALÓJÁBAN SOKKAL GAZDASÁGOSABB ÉS KÖRNYEZET-
BARÁTABB MEGOLDÁS, MINT A HAGYOMÁNYOS FÖLDGÁZ ALAPÚ RENDSZEREK.

FÛTÉS
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MI IS AZ  ELEKTROMOS 
HŐTÁROLÓS PADLÓFŰTÉS?

Képzeljünk el egy vizes padlófűtési réteg-
rendet némi módosítással. Mivel a hőtároló 
betonréteg a nap 24 órájában hasonló hőmér-
sékletű, célszerű legalább 10 cm hőszigete-
lést alkalmazni a talaj felé történő hőveszteség 

csökkentésére. A betonréteget – a megfelelő 
tárolókapacitás biztosítására – 10-12 cm vas-
tagra készítjük. A fűtőkábel a beton közepére, 
kígyóvonalba kerül lefektetésre. A betonra jel-
lemzően járólap, a hálószobákba padlófűtéshez 
alkalmas laminált padló, esetleg padlószőnyeg 
kerülhet. A sűrűn lerakott fűtőkábel tökélete-
sen elosztja a meleget a padló felületén és a 
termosztátok segítségével a szabályozás hely-
ségenként megoldott. A vastag betonréteg a 
kedvezményes időszakban felmelegszik, majd 
napközben leadja a hőt. Az alulról, a nap 24 
órájában egyenletesen érkező meleg – a radi-
átoros fűtéshez képest – magasabb komfortér-
zetet, egyenletesebb hőelosztást eredményez, 
1-2 oC fokkal alacsonyabb szobahőmérséklet 
mellett is.

AZ ALAPOK
A fűtőkábellel megvalósuló elektromos fűtés 

bármilyen környezetben használható, legyen 
az iroda, lakás, műhely vagy sport célú épület. 
Az elektromos padlófűtésrendszer gyakorla-
tilag láthatatlan. Rejtett mivolta miatt szabad 
lehetőséget ad a szoba bebútorozására. 

A helység összképét sem rontják az oda nem 
illő radiátorok és a bútorok vásárlásánál sem 
kell aggódnunk. hogy a fűtőtest miatt nem 
majd tudjuk rendesen a fal közelébe helyezni.

Az elektomos fűtés élettartama– a minimá-
lisra méretezett fűtési terhelés és az alacsony 
kábelhőmérséklet miatt – tulajdonképpen 
megegyezik a falba épített rézvezetékével.

A hőtárolós elektromos fűtés gyakorlatilag 
bárhol kialakítható, ahol rendelkezésre áll az 
úgynevezett vezérelt („éjszakai”) áram. 

Amennyiben nincs vezérelt áram, akkor nem 
a hőtárolós, hanem a másik változatát építjük ki 
az elektromos fűtésnek.  

Sokan félnek a fűtött padló magas felületi 
hőmérsékletétől, és az ebből esetlegesen szár-
mazó egészségügyi ártalmaktól. 

Ez a félelem onnan származik, hogy renge-
teg olyan, tervezés nélkül megvalósított vizes 
padlófűtés van, amely tényleg sok problémát 
okozhat a tulajdonosnak. A kivitelező általában 
igyekszik a lehető legkevesebb csővel megol-
dani a szerelést, amelybe a használó kényte-
len igen magas hőmérsékletű vizet táplálni, ha 
megfelelő hőmérsékletre akarja felfűteni laká-
sát. 

AZ ELEKTROMOS  
FŰTÉS VEZÉRLÉSE

Igazán komfortos megoldás, amikor minden 
helységbe egy-egy padlóhőmérséklet-érzéke-
lős termosztátot teszünk. 

Ezek gondoskodnak – a lakó igény szerin-
ti beállítása alapján – a funkcionálisan elté-
rő hőigények kielégítéséről, hiszen attól, hogy 
megjön a vezérelt áram, nem kell feltétlenül 
fűteni, csak ha a termosztát is jelzi ezt.

A termosztát segítségével az adott helység 
teljesen ki-, vagy egymagában be- is kapcsol-
ható.

A termosztátok egy részének költsége is 
megtakarítható, ha az eleve különböző funk-
ciójú helységekbe eltérő teljesítményt építünk 
be – az adott felületre több fűtőkábelt teszünk 
– így egységnyi idő alatt a magasabb teljesít-
ményű – pl. fürdő – jobban felmelegszik, mint 
a hálószoba.

 Az elektromos fűtés biztonságát és a tartós-
ságát növeljük azzal, hogy egy helységbe soha 
nem egyetlen fűtőkábelt építünk be, hanem 
legalább kettőt, nagyobb szobákba többet. 

A fűtőkábelek lefektetése mindig egymás-
sal párhuzamosan, a teljes felületen történik, 
a megfelelő kábeltávolságot – 7.5-10 cm – 
műanyag távtartó biztosítja. 

 A fűtőkábelek párhuzamos fektetése azt 
eredményezi, ha egy fűtőkábel kiesik, akkor 
sem marad fűtetlen felület. A betonban törté-
nő egyenletes hőeloszlást a fűtőkábelek kör-
nyezetében elhelyezett vashálóval is növelhet-
jük.
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 AZ ELEKTROMOS 
HŐTÁROLÓS  
PADLÓFŰTÉS ELŐNYEI
 kivitelezése egyszerű, a bekötés igényel 

csak szakértelmet
 az anyagköltség hasonló a vizes fűtés – 

kazán nélkül – kialakításához
 az üzemelése a vezérelt áram kedvező tari-

fája miatt, alacsony költségű
 nem szükséges drága kémény kiépítése, 

engedélyezése
 nincs szennyezőanyag-kibocsátás
 a vezérlése pofonegyszerű
 házbővítésnél jól alkalmazható, ahol a meg-

lévő vizes rendszer átalakítása nehézkes
 sokakat zavar a lábuk alatt csordogáló víz, 

egészségügyi problémától tartanak
 a fűtőkábelek árnyékoltak, amit összekötünk 

a földeléssel, így nem keletkezik elektroszmog
 kiválóan alkalmas állandóan nem lakott 

házak, üdülők fűtésére, amikor távolról – az 
internet segítségével – kapcsolhatjuk be előre 
a fűtést
 a fűtésre használt áramot utólag, éves szin-

ten havonta egyenletesen elosztva fizetjük
 bárhol alkalmazható, mert gáz nincs min-

den telek közelében, de áram igen

MILYEN KÖLTSÉGTŐL 
MENT MEG AZ ELEKTRO-
MOS FŰTÉSI MÓD?
 nincs szükség kazánra
 20-25 év múlva nem kell a fűtési rendszert, 

kéményt cserélni, felújítani
 nem vízkövesek el a keringtetőszivattyú
 nem kell figyelni a fűtési víz minőségre, a 

rendszer légtelenítésére
 nem kell csináltatni, engedélyeztetni gáz-

bekötési tervet
 nem cserélnek pár évente gázórát
 nincs gázrobbanás veszély, periodikus fize-

tős kazán-felülvizsgálat
 nincsenek fűtési, hatásfoki veszteségek, és 

ezek költségei stb.

 A költségekről: ha megnézzük az uniós ára-
kat, azt látjuk a villamos áramért már hasonló 
összeget fizetünk, a gázért még jóval keveseb-
bet. Vajon melyiknek az ára fog a nagyobbat 
nőni?

A hőtárolós elektromos padlófűtésrendszer 
tökéletes fűtési megoldás, a leggazdaságo-
sabb energiafelhasználás mellett. Sokan állítják, 
hogy a padlófűtés rugalmatlan, ez a hőtárolós 
fűtésváltozatra különösen igaz. 

Azonban ez a fokú rugalmatlanság itt már 
előny, mert a nagy tömegű betontömb a 
lábunk alatt, ezáltal az egész ház, mindig 
egyenletes hőmérsékletű.

Mi van ha nincs áram? Akkor a gázfűtés sem 
működik! Különben is a radiátor hűl ki hama-
rabb, vagy a lábunk alatti 12 cm meleg beton? 
Ha egy napig nincs áram, még nem fázunk.  
Egy napnál hosszabb áramszünet pedig, ma 
már nem jellemző.

Mi a jövő? Egyre hatékonyabb módon 
leszünk képesek a napfényből elektromos ára-
mot előállítani. Az így keletkező „ingyen” áramot 
nem kell akkumulátorokban tárolni, felhasznál-
hatom az elektromos fűtőkábelek megtáplálá-
sára.  Ma már a napelemek ára oda csökkent, 
hogy 7-8 év alatt megtérül a telepítésük.

Végső következtetésként levonhatjuk, hogy 
az elektromos padlófűtés alternatíva, különö-
sen új házak esetében csökkenti a beruházási 
igényt, használata egyszerű, gondozásmentes.

A távirányíthatósága miatt alkalmas kevésbé 
cselekvőképes emberek otthonának kontrollálá-
sára is. Ahol pedig a kialakítás nem lehetséges, 
ott az elektromos infrafűtés lehet alternatíva.
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Mikor elektromos fűtésről beszélünk akkor valójában egy olyan fűtési rendszerről 
beszélünk, mely rendkívül széleskörű felhasználási módot és fűtési megoldást 
hordoz magában.

 
A JÖVÕ FÛTÉSE 
SOKOLDALÚAN

Mire is gondolunk itt?  
Vegyük is sorba őket.

Kezdjük a legnépszerűbb és legkomfortosabb megol-

dással az elektromos padlófűtési rendszerrel. Ehhez a 

rendszerhez nálunk minden terméket megtalálnak ked-

ves vásárlóink és érdeklődőink. A fűtőfilm és fűtőháló 

képezik a padlófűtésünk alapját. Melyiket válasszuk?  

A fűtőfilm laminált padló való alá termék. Önmagában 

a fűtőfilm nem üzemképes, a rendszer fő alkotóeleme, 

de szükségünk lesz kiegészítőkre hozzá és hőszige-

telési anyagokra is. A fűtőhálót hidegburkolatok alá 

telepítjük, maga a fűtőháló készre szerelt termék, amit 

aljzatkiegyenlítőbe ágyazunk be. Mindkét terméket a 

megfelelő típus azonos termosztáttal vezéreljük. A ter-

mosztát a rendszer lelke, mely biztonságos működést 

garantál. A termosztátok technológia fejlettsége révén 

DIMAT
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Láthatjuk az elektromos fűtésen belül is sok 

módja van fűtési rendszerünk kialakítására. Még 

nem tértünk ki kerti csöveink fagyvédelmére, kis-

állataink kerti kuckóinak fűtésére és a kültéri bur-

kolatok fűtésére, de a sort még lehetne folytatni.

Hogy tudjuk eldönteni, melyik az ideális? Ehhez 

áll rendelkezésre a DIMAT csapata, akik nagyfokú 

lelkesedéssel várják a különböző megkereséseket. 

Segítenek kiválasztani, melyik lenne a legmegfe-

lelőbb fűtési megoldás az épület szempontjait 

figyelembe véve, pontosan kiszámolni milyen 

anyagszükségletünk keletkezik, és még a telepí-

téssel sem kell bajlódni, hiszen az ország számos 

pontján szakembereink ésszerű időintervallumon 

belül vállalják a telepítést. A szükséges anyagokat 

pedig egy napon belül az ország bármely pont-

jára eljuttatja köszönhetően kimagasló nagyságú 

raktárkészletének. 

be tudjuk programozni életvitelünknek megfelelően, 

valamint akár távoli wi-fi vezérléssel is szabályozhatjuk 

otthonunkban a kívánt hőmérsékletet. 

Ám nem minden esetben tudjuk a padlót újból 

kibontani, ilyenkor tökéletes megoldást nyújtanak 

az elektromos fűtőpanelek. Széles kínálatból tudunk 

válogatni, melyik lenne az ideális választás.

  A norvég fűtőpanelek kiváló minőségűknek 

köszönhetően tökéletes megoldást nyújtanak önálló 

fűtésre és kiegészítő fűtésre is egyaránt. Emellett 

egyedi design megjelenésűknek köszönhetően az 

otthonunkat feldobhatjuk velük, hiszen több színben 

és formában elérhetőek. Rendkívül nagy előnyük, 

hogy beépített termosztáttal rendelkeznek, így precíz 

hőmérséklet szabályozást tesznek lehetővé.  Norvég 

fűtőpaneljeinket elsősorban oldalfalra szereljük, de 

elérhetőek tartó lábas kivitel-

ben is. 

A 2017-es év nagy újítása, hogy wi-fi vezérlésű fűtő-

panelek is megtalálhatóak a kínálatban, mely kényel-

mes és praktikus felhasználói élményt eredményez. 

Ki ne szeretne a meleg otthonra hazaérni, vagy a 

már befűtött hétvégi házban megpihenni. 2018-ban 

további fejlesztések mennek végbe  a norvég termé-

keken egy új uniós szabálynak köszönhetően, ezáltal 

még precízebb termosztátokkal számos új funkcióval 

lesznek elérhetőek. 

Mikor nagy belmagasságú teret szeretnénk felfűteni 

vagy egyszerűen egy mennyezetre szerelhető kiváló 

hatásfokú elektromos fűtőtestet álmodunk meg, akkor 

az infrapanel sötétsugárzó lesz a legmegfelelőbb 

megoldás. Az infrapanel sötétsugárzó nevét annak 

köszönheti, hogy nem bocsájt ki semmilyen fényfor-

rást, így hálószobánkban is nyugodtan használhatjuk. 

Ez a fűtőtest remekül szolgál teraszfűtésre is, és mivel 

nagyobb teljesítményben is elérhetőek különböző 

szerelőcsarnokokba, raktárakba, sportlétesítményekbe 

is bátran ajánljuk. Kiváló hő leadása révén nagyfokú 

komfortérzetet nyújt. Elérhetőségek:
DIMAT Fűtéstechnika Kft.
7634 Pécs, Nagy Berki út 5.
Telefon: +36 70 601-0209
E-mail: info@dimat.hu
Web: www.dimat.hu
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Comfort System Kft.
Tel: 62/571-441 Fax: 62/571-440
Mobil: +36 (30) 306-45-85
6782 Mórahalom, Guczi sor 15.
www.comfortsystem.hu
email: info@comfortsystem.hu

Amit kínálunk:
• minőségi, diffúziómentes termékek
•10 év rendszergarancia
• ÉMI-minősítés
• magas szintű szakmai felkészültség, tapasztalat
•  teljes rendszerek: padlófűtés, falmennyezet fűtés-hűtés,

ehhez tartozó kondenzációs kazánok, hőszivattyúk

Rendszereinket extra
gyorsasággal összeszerelheti!
Munkaigény:
akár egy hét/lakás.

KOMPLETT ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK 
egyedülálló módon egy gyártótól!

Válassza a FALFŰTÉS-HŰTÉS és padlófűtés 
RENDSZERT...

Pozitív élettani hatások:
- magas sugárzási arány miatt nincs porkeverés
- egyenletes eloszlású, légmozgás nélküli hőviszonyok a helyiségben.
Gazdaságosság:
- alacsony felületi hőmérséklet, magas komfortérzet - rövid felfűtési idő
- jó szabályozhatóság
- alternatív energiaforrásokkal való jó alkalmazhatóság
- hűtésre is kiválóan megfelel (klíma szerelésre nincs szükség).
Biztonság, minőség, garancia:
-  nincsenek befalazott, bebetonozott kötések, az összes csatlakozás utólag

hozzáférhető
- karbantartást nem igényel, hűtés esetén baktériumoktól nem kell tartani
-  a szerelés semmilyen speciális szerszámot nem igényel Pe-Xc térhálósí-

tott, oxigén diffúzió mentes csövek
- teljes rendszereinkre 10 év gyártói garanciát biztosítunk

confort system.indd   1 2017. 08. 25.   12:56:54

FORSTER  
ÉS TÁRSA Kft.
• Fő profilunk a Genius kapu-
    mozgatók, FAAC sorompók 
     kis és  nagykereskedelme.
•  V2 Távirányító rendszerek csa-

ládi és  társasházi környezetbe, 
 személyre szabható nyitott vagy 
zárt rendszerek.

•  Ezenkívül vállaljuk az általunk 
forgalmazott termékek telepítését, 
garanciális javítását, karbantartását.

•  FAAC sorompók 20 év 
 tapasztalatával az intenzív 
 használatra  tervezve.

•  Genius kapumozgató szettek.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
www.forster.hu

forster.kapu@forster.hu
+36-30-942 25 59
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www.piretmix.hu

HA 
HASZNÁLJA, 

HASZNÁL!

A POLOSKÁK RÉME!
A POLOSKÁK RÉME!
A POLOSKÁK RÉME!VÉ

DJE KEDVENCEIT

É S  Ö N M A G ÁT  I S
!MAGYAR

TERMÉK

A POLOSKÁK RÉME!
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A POLOSKÁK RÉME!
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A POLOSKÁK RÉME!
A POLOSKÁK RÉME!
A POLOSKÁK RÉME!
A POLOSKÁK RÉME!
A POLOSKÁK RÉME!

www.piretmix.huwww.piretmix.hu

BOLHA, KULLANCS  – VESZÉLYFORRÁS!
PIRET MIX A JÓ MEGOLDÁS!!!

www.piretmix.huwww.piretmix.huwww.piretmix.hu

ROVARMENTES HÁZTARTÁS?
PIRET MIX A MEGOLDÁS!!!

Hirdetés.indd   1 2018. 08. 23.   10:42

Az Ász-Építők megbízható csapata határidőre, az elképzelések-
nek megfelelően végzi el az elvállalt munkát.

Rendelkezésre állunk magánszemélyek és cégek számára egya-
ránt, a legkisebb javítástól a teljeskörű építőipari megrendelésig.

Szolgáltatások:

 Gipszkartonozás, szárazépítés
 Hidegburkolás
 Melegburkolás
 Dryvit homlokzati szigetelés
 Festés-mázolás
 Kőműves munkák
 Vízszerelés
 Villanyszerelés

asz epeitok.indd   1 2014.12.08.   13:16:00
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NYILÁSZÁRÓK UTÓLAGOS HŐ ÉS  
HANGSZIGETELÉSI RENDSZERE

A Duplo pótüveg fűtési költséget takarít meg  
és kizárja a külső zajokat!

A Duplo ablakszigetelés egy speciális Planibel-G 
bevonatú harmadik pótüvegből, illetve speciális 
hangszigetelő üvegből és egy különleges mechanikai 
tulajdonságú műanyag keretből áll, amelyet a meglé-
vő ablakkeretekre szerelünk fel.
A műanyag nagy teherbírású, a csuklópánt akár tízezer 

nyitást is biztosít, a belső ablakkeret felé eső része lágy párnázatú, 
így tökéletes légzárást biztosít.

Az öntapadó ragasztóréteggel ellátott speciális 
műanyagól készülő, rugalmas, nem öregedő, mosható 
DUPLEX tömítőszalag egyszerűen szerelhető és lezárja 
a falcok légréseit. Ez a tömítés rugalmasan követi a 
falcok változó méretű hézagait és az itt tapasztalt – 
egyébként igen jelentős hőveszteséget maradéktalanul kiküszöböli.

duplo duplex.indd   1 2015.08.26.   10:36:31
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facebook.com/drcomputerhu  www.drcomputer.hu•
06 70 610 2686 8:00 – 18:00

Távoli segítségnyújtás
Vírusírtás, tisztítás, gyorsítás
Programok telepítése és beállítása

Számítógép 
szerviz
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COzero Kft. 
épületgépészeti tervezés és kivitelezés

iroda: 1147. Bp., Lőcsei út 100/a, tel: +36-20-428-77-72, +36-20-451-99-39
fax: +36-1-784-01-35,  e-mail: info@cozero.hu,  web: www.cozero.hu

A COzero Kft. elsősorban kor-
szerű és energiatudatos épület-
gépészeti megoldásokat kínál a 
tervezéstől a kivitelezésig (víz, gáz, 
csatorna, fűtés – levegős és geoter-
mikus hőszivattyús rendszerek, hű-
tés, hővisszanyerős szellőzés). 

Vállaljuk továbbá épületek komp-
lett energetikai felújítását, árnyéko-
lását, pályázatok műszaki előkészí-
tését, szennyesledobó kiépítését. 

Cégünk elkötelezett, olyan mű-
szaki megoldások alkalmazása iránt, 
melyek csökkentik a környezet ter-
helését, rentábilisak és magas mi-
nőséget képviselnek, célunk minél 
több alacsony energiát fogyasztó 
épület létrehozása. Keressenek min-
ket elérhetőségeinken!

Kapcsolj energiatudatosra

 fagyálló kül és beltéri mészkőlapok

 pattintott lábazati és burkolókövek

 fényezett és antikolt járólapok

 kerti díszítő, termés és falazókövek

 párkányok, lépcsők és kerítésfedlapok

KŐ-KER CSÁKVÁR KFT.
8083 Csákvár, Külterület 0188/2

Telefon: 06(22)706-333, 70/9779-313
www.kokercsakvar.hu

fagyálló kül és beltéri mészkőlapok

35.indd   35 2012.08.28.   16:00:41

ELŐFIZETŐI AKCIÓ!
5390 Ft/év

Előfizetés: 06-72/515-614
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www.wellis.hu
KOMPAN Képviselet – Kenéz Szilvia

1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Telefon: (06-1) 481-0620, Fax: (06-1) 481-0622
e-mail: kompan@kompankepviselet.hu, web: www.kompan.com

Új KOMPAN fészekülés 
és TE&ÉN ülés
Új KOMPAN fészekülés 

KOMPAN Képviselet – Kenéz Szilvia
1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Telefon: (06-1) 481-0620, Fax: (06-1) 481-0622

e-mail: kompan@kompankepviselet.hu, web: www.kompan.com

Kalózhajók és Várak
A KOMPAN játszóeszközei 2018-ban is tovább bővültek.  
A gyermekek által kedvelt témát ismét felújította, megelevenítette  
a KOMPAN csoport, megérkeztek az új kalózhajók és várak.
A játékok megjelenése a megszokott módon kiemelkedően 
szép és figyelemfelkeltő, a játszótérre érkezve a gyermekek 
kedvencévé válik azonnal.  Számos témához illő kiegészítő-
vel rendelkeznek, amelyek segítenek a gyermekek képzelőe-
rejének szárnyalásában és kreativitásában, igazi hercegnők, 
lovagok és kalózok lehetnek. A különféle csúszdák, hálók, 
egyensúlyozók és mászókák tovább színesítik a játékél-
ményt, miközben fejlesztik a gyermekek mozgáskoordináci-
óját, izomzatuk alakulását, egyensúlyérzékét és állóképessé-
gét. A nagy méretük lehetővé teszi a csoportos játékot, így 
segítve a szocializálódást, a barátkozást. 
A témához készült mérleghintánkkal és rugós játékokkal az 
egész játszóteret átvarázsolhatjuk a gyermekek örömére, 
tengerré vagy középkori birodalommá, ahol hosszú, izgalmas 
és kalandos játékidőt tölthetnek el.

Megérkeztek a KOMPAN új hintaülései, amelyek még 
biztonságosabbá teszik a hintázás élményét. Az új fé-
szekülések lágyabb, csúszásmentes felülettel rendel-
keznek, köteles és műanyag kagylóülés verzióban kap-
hatóak. A köteles fészekülés kényelmesebb kialakítást 
és új kötél csatlakozókat kapott, amelyeket piros, feke-
te vagy homok színű kötelekkel lehet rendelni.
A kagylóülés integrált fogantyúkkal és vízleeresztő 
nyílásokkal lett kialakítva, az ülés elérhető szürke, zöld, 
sötétkék vagy lime- szürke színben.
A közkedvelt baba-mama hinta már a KOMPAN ter-
mékei között is megtalálható. A TE&ÉN hintaülések iz-
galmas és nagyszerű élményt nyújtanak a családok-
nak: szülő és gyermek együtt hintázhat, vagy akár az 
idősebb testvér a fiatalabbal. Különleges kialakítása 
kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a hintázást, 
ezáltal megnyugtatóan élvezhetjük a gyermekeink fel-
hőtlen szórakozását.

Hazak 2018_okt_B1-B4.indd   2 2018. 10. 02.   18:17:45
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keznek, köteles és műanyag kagylóülés verzióban kap-
hatóak. A köteles fészekülés kényelmesebb kialakítást 
és új kötél csatlakozókat kapott, amelyeket piros, feke-
te vagy homok színű kötelekkel lehet rendelni.
A kagylóülés integrált fogantyúkkal és vízleeresztő 
nyílásokkal lett kialakítva, az ülés elérhető szürke, zöld, 
sötétkék vagy lime- szürke színben.
A közkedvelt baba-mama hinta már a KOMPAN ter-
mékei között is megtalálható. A TE&ÉN hintaülések iz-
galmas és nagyszerű élményt nyújtanak a családok-
nak: szülő és gyermek együtt hintázhat, vagy akár az 
idősebb testvér a fiatalabbal. Különleges kialakítása 
kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a hintázást, 
ezáltal megnyugtatóan élvezhetjük a gyermekeink fel-
hőtlen szórakozását.
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