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NAPPALI

A nappaliban töltjük időnk nagy részét, 
ezért nem mindegy, hogy  milyen  fényhatások 
érnek ott minket. Meghatározó, hogy szobánk 
mely égtáj felé néz, ha épp tévét nézünk, 
vagy  beszélgetünk,  dolgozunk, olvasunk;
ehhez megfelelő külső fényre van szükség. 
 Használhatunk a külső árnyékolón kívül 
belsőket is.

A NAPPALI 
ÁRNYÉKOLÁSA
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NAPPALI
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A belső árnyékolóknak széles tárháza van. 
Ezekről nyújtunk némi információt kedves olva-
sóink részére.

A leghagyományosabb és majdnem minden 
lakás nappalijában fellelhető a függöny. Abla-
kok elsötétítésére, szobánk díszítésére hasz-
nálhatjuk. Jó szolgálatot tehet a kíváncsi külső 
tekintetektől megvédő ablak előtti függöny. 

A függönyszövetek három csoportját külön-
bözetjük meg, úgymint: a csipkefüggönyt, a 
bársonyfüggönyt és a simára szőtt színes füg-
gönyt. 

A fényzárók ellenben kizárják a fény egy 
részét, vagy egészét, ezért szuper megoldás 
lehet akár redőny helyett is. 

A sötétítő függönyön belül két fajtát érde-
mes külön megemlíteni:

Dim out: A 70-75%-os technikai fényzáró 
képességgel rendelkező függönyöket nevezik 
dim outnak. Ezek a függönyök már erősen kor-
látozzák a beérkező fényt, de még nem zárják 
ki azt.
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Black out: Speciális eljárással készülő füg-
gönyfajta. Két textilréteg közé egy harmadik, 
teljesen fekete réteg kerül, így ez a függöny 
már képes a fény 100%-os kizárására, gya-
korlatilag fényes nappal képes vaksötétet csi-
nálni a szobában. 

Most már majdnem minden háztartásban 
van redőny. Ebből már olyan fajtákat is fel lehet 
szerelni, melyeket távirányítóval lehet szabá-
lyozni. 

Egyre népszerűbb a szalagfüggöny – mely 
már nemcsak az irodákban található. 

Az elegáns szalagfüggönyök egyaránt alkal-
masak meghitt családi otthonok belső árnyé-
kolására, díszítésére is, és mivel az esetek nagy 
részében függöleges irányban is állíthatók az 
egyes szalagok, a hagyományos függönyöknél 
jóbb szabályozást tesz lehetővé.

NAPPALI
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NAPPALI

ROLETTA:

A roletták a belső textil árnyékolók egyik leg-
népszerűbb típusai, melyek ismét reneszánszu-
kat élik.

Funkciójukat tekintve már nemcsak árnyéko-
lást és a kíváncsi tekintetek távoltartását szol-
gálják, hanem dekorációs szerepük miatt a 
modern lakberendezési trendek elengedhetet-
len kiegészítőivé léptek elő. Egyedi atmoszférát 
kölcsönöznek a helyiségeknek, hangulatossá 
teszik a környezetet.

A széles típus és színválasztéknak köszönhe-
tően szinte minden felülethez létezik optimális 
megoldás. Nagy felületek, illetve tetőtéri abla-
kok árnyékolására is alkalmasak.

SPALETTA:

Fából készült eszköz. Régi típusú, falusi 
házaknál található meg inkább. Ez egy rögzített 
ablaktábla. A spaletta a védelmen túl, hűtő-
fűtő funkciót is ellát.

ROLÓ: 
A harmonikarolót nappaliba, dolgozóba és 

fürdőszobába javasoljuk. 
Lágy, szórt fényt biztosít, tetszés szerinti pozí-

cióban beállítható. Elegáns, dekoratív megjele-
nésű és könnyen szabályozható vele a beáram-
ló fény. Többfunkciós tetőtéri helyiségekben 
optimális. Fényzáró roló része teljes sötétséget 

nyújt bármely napszakban. Használata egysze-
rű, kismértékben hővédelemre is szolgál. 

RELUXA:
A reluxát konyhába, étkezőbe, fürdőszobá-

ba, egyéb vizes helyiségbe és tetőtéri irodákba 
ajánljuk. Ideális megoldás nagy páratartalmú 
tetőtéri helyiségekbe. 

A segítségével lehetőségünk van fi noman 
szabályozni a szobába beeső fény mennyisé-
gét, és esetlegesen még az irányát is.

Könnyen tisztítható. 
Optimális fényszabályozást tesz lehetővé, 

biztosítja a magánszférát, de nem akadályozza 
a kilátást.

www.csempemania.hu
Üzletlista:
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FÜRDÕSZOBA

A fürdés egyidős az emberiséggel, a tisztálkodás 
lehetőségét biztosította, illetve szabadidejében 
művelt szórakozási formává vált. 

Fürdõkultúra

16   HÁZAK 2020 május
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A társadalmak életében a fürdőkultúra kap-
csolódik a gyógyászathoz, sporthoz, és a turiz-
mushoz is.

A mosdás és fürdés kultúrája ismert a magyar-
ság elődeinél, amint erre az is bizonyíték, hogy 
a nomád népek köztük a türkök fürdősátraiban 
gőzfürdőt is működtettek. 

Valószínű, hogy a magyarság még a finnugor 
népekkel történő együttélés során sajátította el 
a szaunázás szokását. 

Ismert volt a zuhanyozáshoz hasonló csorgó, 
amely alatt a nomádok számára lehetőség volt 
a hosszú utak porának lemosására.

A fürdőszobát az intim szféra részének tekint-
jük. Ez az a hely, ahol szinte mindig egyedül 
vagyunk, és a legtöbbet foglalkozunk magunkkal. 
Ennek ellenére viszonylag kis alapterületű és sok 
feladatot kell ellátnia: zuhanyzás, fürdés, mosdás, 
borotválkozás, pipere, öltözés, gyakran mosás-
teregetés és időnként még a vécé is itt kap helyet. 

A lehetőségek befolyásolják a méretét, tár-
sasházi lakásokban pedig a helyét is a víz- és 
csatornakapcsolódás miatt.

Ideális, ha a fürdőszobai vécé mellett van 
még egy különálló vécé-kézmosó is a lakásban, 
ami tehermentesíti a fürdőt.

Próbáljuk meg a mosás-szárítás alól kivonni a 
fürdőt! Lehetőség szerint a mosógépet például 
a konyhában, vagy az előszobai beépített szek-
rényben is elhelyezhetjük. 

    HÁZAK • 2020 május   17
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FÜRDÕSZOBA

18   HÁZAK 2020 május
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A fürdőszoba berendezése fokozott átgon-
dolást és tervezést igényel, hiszen szinte min-
den fix és mozdíthatatlan. A berendezésnek 
nincsenek szigorúan vett szabályai, egy-két 
szempontot jó azért figyelembe venni.

• Minden berendezési tárgy használatához 
szükséges bizonyos hely, hogy kényelmes 
legyen.

• Ne a vécére essen a belépő tekintete elő-
ször, mert használata közben senkit sem 
illik zavarni! Ha van helyünk, egy alacsony 
térhatárolóval szeparáljuk el!

• Minden esetben ügyeljünk a balesetmen-
tes, és csúszásmentes felületek létrehozá-
sára, és biztosítsunk kapaszkodókat is min-
den szükséges helyen!

• Zuhanyzó elhelyezésével bidének is helyet 
nyerünk.

• A tükör jó megvilágítása a központi lám-
pán túlmenően nagyon fontos. 

• Gondoskodjunk szennyes tartóról és zár-
ható szekrényekről is!

• Lehetőség szerint keressünk a felmosó-
vödörnek, vasalódeszkának, takarítóeszkö-
zöknek más helyet! 

• A legszebb fürdőszoba hangulatát is 
elrontja a kád fölé belógatott száradó ruha.

• Ma már nagyon nagy divat és a piszoár 
használata is.

Mosdókagyló: lehet hagyományos méretű 
és formájú, de választhatunk színes: narancs-
zöld, piros és fekete lekerekített formákkal is. 

A nagyméretű fürdőszobákban szinte min-
denhol térbe állíthatjuk kádunkat. Lehet 
hagyományos alakú, de már lehet amorf, sarok 
és más formájú kádakat is kapni. Lehetőség 

szerint vásároljunk masszázskádat! Használjuk 
ki és élvezzük a kényelmes, illóolajos fürdést!

A zuhanykabinok: gyakran már kétszemé-
lyes megoldást is beszerezhetünk. Itt is hasz-
nálhatunk színes fénnyel megvilágított vizet, 
mely harmóniát biztosít. Készülhet zuhanykabi-
nunk burkolata fából. A mai felületkezelő anya-
gok lehetővé teszik, hogy megóvjuk a víz káros 
hatásaitól. Az üvegmozaik burkolat továbbra is 
meghatározó maradt.

Ha van helyünk építsük szaunát.
Az átlagos otthonokban akkor járunk el 

helyesen, ha viszonylag semleges berendezé-
si tárgyakat, nyugodt hátteret adó burkolatot 
választunk, és a textilek, szőnyegek, kiegészítő 
tárgyak cseréjével hozzuk létre az ókori fürdő-
kultúra hangulatát.

Legyen bármilyen is fürdőszobánk, használ-
juk egészséggel!
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ZUHANYKABIN SZAKKERESKEDÉS

www.huppe-zuhanykabin.hu
20-9446146, 27-532255

bemutatóterem:
2132 Göd, Pesti út 174.

gormex hird 2017 10.indd   48 2017. 09. 28.   8:56:08

VIZEXPERT Kft.
Mobil: +36-30-140-6000 E-mail: info@vizexpert.hu

www.vizexpert.hu

VIZEXPERT
• Uszodai párátlanítók
• Medence Hőszivattyúk
• Inverteres klímaberendezések

Telepítés, karbantartás, szervíz

EGY 

HELYEN 

EGY KÉZBEN!

ELŐFIZETŐI AKCIÓ!

5390 Ft/év
Előfizetve

Előfizetés: 06-72/515-614
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GYEREKSZOBA

A BABASZOBA
Az új családtag számára mindig nagy kihívás megtervezni az ideális 
kuckót. Az első gyermeknél a legnehezebb a feladat, hiszen ilyenkor az 
édesanya számára még nem áll rendelkezésre az a rutinból fakadó tudás, 
amivel tökéletesen tudja kialakítani a kicsi terét.

22   HÁZAK • 2020 május

tervezése

Hazak_2020_majus.indb   22Hazak_2020_majus.indb   22 2020. 05. 05.   16:01:102020. 05. 05.   16:01:10



    HÁZAK • 2020 május   23

Attól függően, hogy már születés előtt tud-
juk-e a gyermek nemét járhatunk el. Ellenkező 
esetben törekedjünk a semleges kialakításra!

Amikor a baba megérkezik, fontos, hogy gon-
doljunk minden olyan tevékenységre, amelyet 
vele fogunk végezni. Szüksége van alvóhelyre, 
öltözködési és öltöztetési helyre, etetési és ját-
szótérre. 

Próbáljuk meg úgy rendezni a teret, hogy 
minden tevékenységhez szükséges dolog egy 
helyen legyen! Például, pelenkákra, nedves tör-
lőkre és krémre. 

BÚTOROK
A kisbabának még kevés bútorra van szüksé-

ge. 
Talán a legfontosabb az a kiságy. Csecsemők-

nél és pici babakorban rácsos, állítható gyerek-
ágyat vásároljunk! Mivel általában gyermekünk 
kb. 3 éves koráig használja így szerencsés, ha jó 
minőségű ágyat választunk. Az ágy állíthatósá-
gát gyermekünk növekedésével együtt tudjuk 
hasznosítani. 

Szekrények, polcok, tárolók. A szekrények 
olyan elemek, amelyek a gyermek növekedésé-
nek minden szakaszában szükségesek, különö-
sen akkor, ha rendelésre készülnek, így a szek-
rény belső része igény szerint módosítható. 
Alapvető fontosságú elemei: akasztós szekrény 
és fiókos szekrény.

Pelenkázó 
A baba pár ruháját, ápolásához szükséges 

krémeket, pelenkákat helyezzük itt el. Praktikus, 
ha komódszerű, kihúzható fiókos pelenkázót 
vásárolunk. 
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GYEREKSZOBA
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Ebből is jó minőségűt vásároljunk, mert 
későbbi időszakában is felhasználhatjuk gyer-
mekünk játékának, ruháinak elhelyezésére!

Az anyának szüksége lehet egy fotelre a 
szoptatáshoz.

Szerezzünk be játékdobozokat. Ezt bárhol 
eltárolhatjuk! 

SZOBA BIZTONSÁGA, 
DÍSZÍTÉSE

A gyerekszoba berendezésénél érdemes arra 
odafigyelni, hogy minél nagyobb mozgásteret 
biztosítsunk a babának. A kisbabánk, ha a föl-
dön kúszik-mászik, ne ütközzön bele semmibe, 
ne rántson le semmit! Első a biztonság! Kerül-
jük az éles, hegyes sarkú bútorokat, mivel kis-
babánk 6 hónapos kortól már ügyesen mászik, 
majd később feláll, így a tárgyakat érdemes 
magasabb helyre tenni.

Ne feledkezzünk meg az elektromos áramról 
sem, konnektorvédővel lássuk el a babaszobát! 

Rejtsük el a zsinórokat, kapcsolókat (a kisbabák 
leginkább ezekkel szeretnek játszani, hiába van 
nekik 100 féle más játék).

A baba szobájában minden esetben 
melegburkolat kerüljön (PVC, parketta). Egy 
puha szőnyeg, amely vidám formatervezésű 
lehet, igazán feldobja gyermekünk szobáját. 
A lényeg, hogy könnyen mosható legyen. Ez 
minden bútorra és kiegészítő elemre érvényes.

Díszítés
Különösen az újszülöttnek szüksége van az 

ingergazdag környezetre, melyet fejlődésével 
egyre jobban fog értékelni. 

Például a fal egyik részét fessük a nemének 
megfelelő színre. A falra helyezhetünk matricá-
kat, így jó, ha egyszerű borítás kerül a falra. Ide 
helyezhetünk babafotókat, állatfotókat, család-
fát.

A mennyezetre foszforeszkáló csillagokat is 
ragaszthatunk, illetve felhőket is festhetünk. 

Készíthetünk párnákat gyermekünk fotójával, 
vagy kedvenc mesefigurás huzattal.

A gyerekjátékok tárháza kimeríthetetlen. 
Talán a legnépszerűbbek a plüssfigurák, de 
vásárolhatunk fejlesztő játékokat is. Lehetőleg 
csak egy játék legyen hangos. 

VILÁGÍTÁS
Válasszunk halvány fényt és biztonságos 

izzót, mivel kisbabánk még csak eszik, alszik 
így a legfontosabb, hogy ne legyen harsány 
fény! Persze jó, ha próbálkozunk a nappalt és az 
éjszakát mielőbb tudatosítani. 

A megszokott, rendszeres, váltakozó fények 
hamar rendszerré alakul a kisbabában pl.: reg-
gel teljes világosság, délben kisebb fény, este, 
éjszaka csak egy pislákoló fény, hogy tisztába 
tudjuk tenni és meg tudjuk szoptatni.

Az energiatakarékosság jegyében is gondol-
kodjuk át mindezeket! 

Az ágy mellé szerelhető olvasólámpát csak a 
nagyobb gyermek szobájába helyezzünk el!

SVÁBBAU Kft.
BEMUTATÓTEREM:  

2083 Solymár, Külső Bécsi út 17/C. 
TELEFON:06-26-560-820

E-MAIL: svabbau@svabbau.hu
www.svabbau.hu
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Növények a
hálószobában

Az éjszaka az az idő, amikor pihenünk, amikor a testünk, az elménk és 
az energiánk regenerálódik, és ezért jó levegőre van szükség a hálószobában. 
A növények éjjel széndioxidot bocsátanak ki, ami az egyik fő oka annak, hogy 
nem minden növényt jó a hálószobában tartani. A nap folyamán napfény 
hatására oxigént bocsátanak a helyiség levegőjébe.
A rendszeres szellőztetés kötelező, mivel a használt levegőt ki kell cserélni. 

HÁLÓSZOBA
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SZANSZEVIÉRIA 
(ANYÓSNYELV)

 
Ez a növény a legtöbb hálószobában megta-
lálható, mivel fényben valamint árnyékban is 
virágzik, szereti a száraz levegőt. A szakértők 
szerint az anyósnyelv az éjszaka során oxigént 
bocsát ki, ezáltal a hálószobában idális. 

Ez a növény a kardszerű, szúrós leveleivel 
érdemelte ki az anyósnyelv elnevezést, gyer-
mekünket és állatainkat tartsuk távol tőle.  
A megfelelő körülmények között évtizedekig 
is elél!

KÍNAI JÁZMIN
Szép és illatos, a természetes jázmin illatta 

nagyon pozitív hatással van az alvás minősé-
gére.

ALOE VERA
Ez az érdekes nedvdús növény egyszerűsé-

gének és vonzó megjelenésének köszönhető-
en sok otthonban megjelenik. A hálószobában 
azért jó tartani, mert megszűri a különféle mér-
gező anyagokat, ezen kívül sebekre is alkal-
mazható akár krém formában is. Előnye, hogy 
éjjel bocsájt ki.
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HÁLÓSZOBA

SZOBAPÁFRÁNY
Szintén egy újabb tisztító, amely éjjel nem 

„lop” el sok oxigént. Egy gyönyörű és buja 
zöld növény, mely színével is nyugtatólag hat.  
A növény kedveli a keleti tájolást.

 

VITORLAVIRÁG 
Állítólag a vitorlái elnyelik a mobiltelefonok, 

számítógépek és a tévék sugárzását. Elegáns 
kinézete ellenére nem igényel sok törődést. 

TARKA SÁRKÁNYFA
A sárkányfa kiváló légtisztító, eltávolít-

ja a formaldehidet, a benzolt és a levegőben 
lévő sok egyéb méreganyagot. Ez egy olyan 
növény, amely kevés fényt igényel, ezért alkal-
mas északi vagy keleti tájolásra.
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HÁLÓSZOBA

LEVENDULA
Nem tipikus szobanövény, de illata közismer-

ten nyugtató, alvást segítő. Rakhatjuk közvetle-
nül a párnánk alá is virágait vagy használhatjuk 
a szobai szekrényekbe. Tegyük napfényes hely-
re, és öntözzük, amint száraz lesz a földje!

ZÖLD LILIOM
A formaldehidet a levegőből szűrheti, nagy 

levéltömegével rengeteg oxigént és páratar-
talmat termel. Vannak zöld és fehér szalagú 
fajok, amelyek szintén növekednek az árnyék-
ban. Nagyon könnyen gondozható, sok futót 
termel és könnyen szaporítható. A macskákra 
nem mérgező.

BOROSTYÁN
Kúszó növény, sokféle változatban kapható, 

az egyszínű sötétzöld fajták jól alkalmazhatóak 
árnyékos helyekre. 

Kényelmes hőmérséklete 18-20 fok, télen 
azonban a hidegebbet kedveli. Minél árnya-
sabb a hely, annál kevesebb vizet igényel.

GUMIFA
Felszívja a formaldehidet, klasszikus szoba-

növény. Előnyben részesíti a napfényes helyet, 
de a kevésbé fényes helyeken is virágzik, és 
nagyon könnyen gondozható.

GARDÉNIA
Azt is mondják, hogy nyugtató, szorongást 

gátló és alvást elősegítő tulajdonságokkal ren-
delkezik, amelyeket egy tanulmány már meg-
erősített.

PÁLMA LILIOM
Egy vagy több szárral termesztve a yucca pál-

ma akár három méter méretű is lehet. Rendkí-
vül könnyű gondozása. Egyenlően tolerálja a 
világos és részben árnyékolt helyeket, és min-
dig jó mutat a hálószobában.

Felhőtlen pihenést kívánunk!

A Wienerberger segít, hogy háza
olyan legyen, amilyennek megálmodta!
Regisztráljon Programunkba!

További információk a wienerberger.hu/mesterhaz weboldalon!

Legyen az otthona
Mesterház!

Jelentkezzen a Wienerberger Mesterház Programba!
Akkor is várjuk, ha még nincs kész tervrajza, és akkor is, 
ha már az építkezés megkezdési időpontja is megvan.

Ha házát megbízható, minőségi alapanyagokból szeretné 
felépíteni, és fontos önnek a kivitelezés minősége és 
az építőanyagok helyes beépítése, a Wienerberger 
Mesterház Programmal megtalálja számítását.

A program résztvevőinek a következőket biztosítjuk:

  Díjmentes segítség a tervezéstől
a kivitelezés végéig

  Alapanyag- és mennyiségszámítás 

  Alkalmazástechnikai szakértő
a helyes kivitelezéshez
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A Wienerberger segít, hogy háza
olyan legyen, amilyennek megálmodta!
Regisztráljon Programunkba!

További információk a wienerberger.hu/mesterhaz weboldalon!

Legyen az otthona
Mesterház!

Jelentkezzen a Wienerberger Mesterház Programba!
Akkor is várjuk, ha még nincs kész tervrajza, és akkor is, 
ha már az építkezés megkezdési időpontja is megvan.

Ha házát megbízható, minőségi alapanyagokból szeretné 
felépíteni, és fontos önnek a kivitelezés minősége és 
az építőanyagok helyes beépítése, a Wienerberger 
Mesterház Programmal megtalálja számítását.

A program résztvevőinek a következőket biztosítjuk:

  Díjmentes segítség a tervezéstől
a kivitelezés végéig

  Alapanyag- és mennyiségszámítás 

  Alkalmazástechnikai szakértő
a helyes kivitelezéshez
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KONYHA

TRADICIONÁLIS 
STÍLUSÚ KONYHA
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Túl vagyunk már néhány fontos döntésen, a 
konyhát gondolatban, barátságossá és meghitté 
alakítottuk, de pontosan milyen összhatást sze-
retnénk elérni? Tradicionális, vidéki, vagy kortárs 
stílusút? A kiválasztott stílusnak kívül és belül is 
harmonizálnia kell a ház elrendezésével. A klasz-
szikus építészeti stílusú házakhoz inkább a for-
málisabb, tradicionális látvány illik. 

TRADICIONÁLIS 
STÍLUSÚ KONYHA
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KONYHA
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E barátságos stílus népszerűségének egyik 
oka örök ifjúságában rejlik, abban, hogy nem 
befolyásolják az aktuális trendek. 

Bármennyire a mai századnak élünk még 
sokan ragaszkodunk ehhez a trendhez. Az 
átlag konyhákban ez látható. Általánosságban 
elmondható, hogy a hagyományos konyha tele 
van részletekkel.

A tökéletes látvány kiválasztásakor rájövünk, 
hogy a színteret alapvetően a konyhabútor 
határozza meg. A tradicionális konyhákban, 
ahol ízléses, bájos és éppen csak egy kicsit for-
mális a hangulat, a szekrények többnyire telt, 
csillogó felületű fából készülnek, általában cse-
resznyéből, mahagóniból vagy ezekhez hason-
ló faanyagokból. Szerencsések lehetünk, ha 
régi konyhabútort örököltünk. 

A fehérre mázolt szekrények is népszerű-
ek, közös jellemzőjük, hogy felületük fényes, 
és csodaszép látványt nyújt. Az ajtóhoz beté-
tes előlapot és olyan építészeti elemeket 
válasszunk, mint például a koronapárkányzat!  
A konyhaszekrények fogantyúi hagyományos 
gombhatásúak legyen.

A munkalapok nagyok, de tele vannak kellé-
kekkel és dekorációkkal. A jellegzetesen csillo-
gó, polírozott felületű kő (például gránit vagy 
márvány), vagy homogén akril, esetleg laminált 
munkapultokon is megjelenhetnek finom rész-
letek, például a lekerekített, vagy rézsútosan 
kialakított perem. A színét illetően a munkapult 
lehet mélyzöld, szürke vagy fekete. 

Itt igazáan jól mutat a hagyományos moso-
gató, mellyel a klasszikus fekete-fehér sakktábla 

mintás, kerámia vagy vinil cseppfelfogóval csak 
fokozzuk az összhatást.

Az asztal és székek egyszerű és szerény kiala-
kításúak (lehetőleg fából készüljenek). Például 
a hagyományos konyha nagy asztallal „dukál”, 
hogy az egész család együtt tudjon étkezni. 

Általában a padló burkolásához csúszásmen-
tes járólapokat használjunk. A munkapult elé, 
tehetünk csúszásmentes szőnyeget. Padlónk 
lehet még kerámia, vinil, laminált és a linóleum. 
Néhány esetben ezen anyagok kombinációja is 
előfordul. Fa padlót is rakhatunk, csak vigyázni 
kell, hogy ne csöpögjön rá a víz.

Az ablakok készüljenek fából, melyeket 
kis monokróm függönyökkel díszíthetünk. 
Nagyon szépen mutat még a spaletta, vagy 
fából készült árnyékoló.
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KONYHA

Válasszunk megfelelő megvilágítást. A kony-
ha az a hely az otthonban, ahol a legtöbb bal-
eset bekövetkezik, ezért elengedhetetlen a 
helyiség jó megvilágítása. Fontoljuk meg a 
mennyezeti lámpák, a függő lámpák és a lám-
pák kombinációját a függő elemek alatt, mivel 
ezek fókuszált fényt nyújtanak a sötét sarkok-
ban.

A konyhai eszközök kiválasztásakor fontol-
juk meg, hogy azok megfelelnek-e a szokásai-
nak, és valóban szükség van-e rájuk. A tradicio-
nális tálak, kaspók, edények nagyon feldobják 
a konyhánkat. Gyakran előfordul, hogy a falon 
lévő kampók az edények és evőeszközök fel-
függesztésére szolgálnak. Lehetőség szerint a 
konyhai robotgépeket, mosogatógépet, mikrót 
rejtsük el!

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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TAKARÉKOS, EGÉSZÉGES ÉS TISZTA = ALLAWAY

Jöhet a 
váratlan 
vendég, 
gyermekjáték 
a tisztaság!

info@ckpmernok.hu

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
Telefon: 06 22 374-384

Telephely:
8130 Enying, Fenyő u. 4.

Tel./Fax: 06 (22) 572-018, 06 (22) 572-038
www.altekfa.hu
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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
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2030 Érd, Debrői u. 8.                                                   
Tel.: (30) 248 3029, (30) 948 6916, 

Tel./fax: (23) 37 7 593, (23) 371 172, 
E-mail: perekft@t-online.hu

www.perekft.hu           

Ha teraszát, erkélyét igazán különleges, exkluzív üvegezéssel kívánja hasznosabbá, 
kényelmesebbé tenni, a Cover üvegfüggöny a tökéletes megoldás, mert:
 • a Cover világos, nincs függőleges keretprofi lja, teljes panorámát nyújt
 •  a Cover praktikus, kötetlen formában megvalósítható, teljesen nyitható-

csukható, üvegtáblái akár szögben eltolhatóak
 • a  Cover  biztonságos, a szélviharnak  is ellenáll
 • a  Cover  sokoldalú, edzett üvegtáblái könnyen mozgathatóak
 •  a  Cover  időálló, megalkotásához csak kitűnő minőségű anya-got használ-

tak fel, karbantartást nem igényel
 • a  Cover  exkluzív, kiemeli otthona homlokzatát, szépségét

Válassza a szépet, a minőséget, a kényelmet, válassza a Cover-t !

pere 2018 11.indd   1 2018. 10. 29.   7:01:12

A modernizáció az utóbbi évtizedekben 
elvette tőlünk az élő láng nyújtotta élményt, a 
lángok kiszorultak a lakásokból, és szerepüket 
korszerű fűtéstechnikai eszközök vették át. Az 
emberek többségében azonban megmaradt a 
tűz közelsége iránti vágy és romantika. 

Manapság érdemes körüljárni egy új fogal-
mat: BIOKANDALLÓ.

A biokandallók új perspektívát nyitnak „ősi jus-
sunk”, a tűz lakótérbe történő visszacsempészé-
sében, lévén, hogy nem kell hozzájuk kémény. 
E berendezések fűtőanyaga a környezetbarát 
bioetanol, amely az égés során nem termel 
egészségre káros anyagokat, sőt a levegő eny-
he párásításával biológiai értelemben még jót 
is tesz velünk. A biokandalló ragyogó megoldás 
azoknak, akik falbontás és malter keverés nélkül 
szeretnék a harmónia szigetét létrehozni ottho-
nukban. Nem elhanyagolható körülmény, hogy 

kb. 750 Ft-ból megszépíthetjük egy esténket, 
mert 1 liter folyadékkal 2-3 órán át is tarthat a 
tűzvarázslat.

 
Füstmentes kandallóink több változatban is 
elérhetők:

• Falba építhető kandallók
• Falra szerelhető kandallók
• Szabadon álló kandallók
• Asztali kandallók

Léteznek olyan biokandallók, amelyek ugyan-
úgy 5 perc alatt elhelyezhetők a lakásban, mint 
egy kicsi szekrény. A szabadon álló kandallók 
lényege abban áll, hogy nincs fix rögzítésük. 
Ugyanakkor, megjelenésükben tökéletes kan-
dalló hatást keltenek, sőt igazi versenytársai 
tudnak lenni a falba építhető változatoknak. 

Léteznek 1-2 kilogramm súlyú kandallók is, 
amelyek méretükből adódóan a legmobilabb 

termékeink. Nem csak lakáson, ingatlanon belül 
tudjuk pillanatok alatt változtatni helyüket, 
hanem magunkkal vihetjük barátainkhoz, nya-
ralásra, kerti piknikre. 

Az asztali biokandallók éppen abban van-
nak a segítségünkre, hogy az élő lángokat ne 
csak megadott állandó pontokon élvezhessük, 
hanem fantáziánk szerint tágítsuk a helyszínek 
körét. 

Ha ezen standard típusok egyike sem nyerte 
el tetszését, nálunk lehetősége van egyedileg 
tervezett kandallók gyártására is.

A Biokandalló lángja vitamin a léleknek…

Ha Ön úgy érzi, hogy írásunk felkeltette érdek-
lődését, keresse fel honlapunkat, hogy bővebb 
információhoz jusson.  

www.firestbiokandallo.hu

BIOKANDALLÓ
élõ láng füst és kémény nélkül…
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KERT

ERKÉLYÜNK
szépségei
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AZ ERKÉLY NÖVÉNYEI
A helyes növényválasztással az erkélyt és a teraszt a lakás részévé varázsoljuk.  

A terméstől függően a virágok, a levelek, a növekedési irány, vagy a gyümölcskülön-
legességek szépítik meg erkélyeinket. A növények segítik a természetet abban, hogy 
tápanyagként szolgálnak a méhek és más rovarok számára is. 

Elvileg számos fajta alkalmas az erkélyre. Fontos figyelembe venni a földmennyisé-
get! Vizet, a Nap járását! Egyes növények a legjobban egy teljesen napos déli fekvésű 
verandán nőnek, míg mások jobban virágzanak egy helyen, keletre, vagy nyugatra 
nézve. Még árnyékos északi oldalakon is van lehetőség az ültetésre.

A tavasz beköszöntével, 
- ha nincs kertünk -  használjuk 
ki a rendelkezésünkre álló 
erkélyünket! Számos városban 
hagyomány, hogy „szépség-
versenyt” rendeznek a városi 
lakóknak, hogy bemutathas-
sák az erkélyükön lévő csodás 
virágokat, gyümölcsöket, 
zöldségeket.szépségei
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KERT

NÖVEKEDÉSI IRÁNY  
SZERINTI ELRENDEZÉS

A hagyományos terebélyes növények, mint 
például a muskátli mellett még vannak függő, 
álló és félig függő fajta virágok is. Vannak olyan 
fajok is, amelyek „kúsznak” Különböző növeke-
dési típusok kombinációi különösen vonzóak 
annak biztosítása érdekében, hogy a növény 
elrendezése különleges legyen.

NÖVÉNYEK
Slágernövények például a begónia, muskát-

li, árvácska. Az éves fajok mellett számos olyan 
növény létezik, amelyek alkalmasak a verandá-
ra, egyenesen nőnek és évekig élnek. Például, 
kis tűlevelűek, bukszus, aromás gyógynövé-
nyek, rózsa, dáliák és levendula.

 

LÓGÓ NÖVÉNYEK
Ezeket kosarakba, dobozokba, virágállvá-

nyokra, azaz magas helyre akasszuk. 

Ilyen a petúnia, a futó muskátli stb. Az ala-
csony cserép nem megfelelő, mivel a függő 
hajtásoknak nincs elegendő hely a fejlődés-
hez, ezért fontos, hogy ezeknek a növényeknek 
legyen megfelelő helye.

KÚSZÓ NÖVÉNYEK
Ideálisak, védik a kíváncsiskodó szemektől 

erkélyünket és rendkívül dekoratívak. Egy kel-
lően nagy tartály fontos a növények stabilitása 
szempontjából. 

Pl. harangvirág, jázmin, hajnalka trombitavi-
rág. Ezek a növények védelmet nyújtanak a szél 
ellen, ahogy ez a csoport felfelé nő, kevesebb 
hely kerül felhasználásra - ez előnyös különö-
sen kis erkélyen. 

Minden növénynek különféle gondozási és 
elhelyezési igényei vannak: Egyesek teljesen 
magukon „másznak”, másokhoz indáikat hozzá 
kell erősíteni vagy vágni. 

Mindegyik optimálisan a talajba ültetve, jó gon-
dozással és nagy talajmennyiséggel kell, hogy 
rendelkezzen.

NÖVÉNYEK ÜLTETÉSE

Az erkélyre, vagy a teraszra egész évben lehet 
ültetni. Fontos, hogy a virágok ültetési ideje az 
adott faj fagyállóságához igazodjon.

A hagymás növények (tulipán, jácint, nárcisz) 
kemények, tolerálják az enyhe éjszakai fagyo-
kat, és sok évig ugyanazon tartályban marad-
hatnak. Ugyanakkor el is lehet a hagymát tenni  
az erkélydobozból, miután levirágoztak.

A fagymentes időszak után nő azon növény-
fajok száma, amelyek egész nyáron szépítik az 
erkélyt. Pl. begónia, százszorszép, dália stb.

Az éjszakai fagy veszélye csak május közepé-
től szűnik meg, és a növények továbbra is gyor-
san növekednek az erkélyen.

Válasszuk a lehető legnagyobb méretű dobo-
zokat, vagy kaspókat! Ha nagyobb a talajmeny-
nyiség, akkor a növények jobban virágoznak és 
kevesebb karbantartást igényelnek.

Helyezzünk egy vízelvezető réteget a virág-
dobozok aljára, ez megakadályozza a vízbeju-
tást és a fölösleges víz akadálytalanul kifoly-
hat.
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Használjunk kiváló minőségű cserepes talajt, 
ez alapvető tápanyag-ellátást tartalmaz, szer-
kezetileg stabil és optimálisan tárolja a vizet és 
a tápanyagokat. 

Rendszeresen távolítsuk el a kifakult és sárga 
leveleket, trágyázzunk! 

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK
A kerttel kapcsolatos tapasztalatok nélkül is 

megvalósítható a saját kis kertünk az erkélyen.

 Különösen élvezetes a családok számára 
az évszakok megtapasztalása az erkélyen - az 
első metélőhagymától kezdve az aromás sza-
mócáig.

Válasszuk ki a növényeket a rendelkezésre 
álló hely szerint!

Rendkívüli jelentőséggel bír az erkély iránya. 
Nem minden növény nő a forró délhőmérsék-
leten, de inkább az árnyékos helyeket részesíti 
előnyben, más növények viszont megkövetelik 
a napsütéses helyek melegét.

Dél: kakukkfű, rozmarin, levendula, bazsalikom. 
Kelet-nyugati tájolás: fukszia, dáliák, gumós 

begónia, tömjén.
Hasznos növények: rebarbara, gyógynövények, 

eper, koktélparadicsom , áfonya, paradicsom.
Illatos növények: vaníliavirág, illatos rózsa, 

levendula, marokkói menta, édes borsó, illatos 
ibolya, esti kankalin. 

Rovarnövények: tüdővirág, kakukkfű, ore-
gánó, levendula.

ÖRÖKZÖLDEK
Örökzöld lombhullató fákkal és tűleve-

lű növényekkel az erkély még télen sem csu-
pasz. A növekedés szempontjából fontos a 
nyáron végzett gondozás, valamint az edé-
nyek és növények megfelelő téli védelme -10°C 
alatti állandó hőmérsékleten. Annak érdeké-
ben, hogy a gyökérgömb ne fagyjon le, gyap-
jú- vagy szalmamatraccal lefedhető. 

Mely növények különösen értékesek az 
erkélyen a pillangók és rovarok számára?

Különösen a gyógynövények mágnessé válnak 
a pillangók, rovarok számára. 

Évelő növények: esti kankalin, cickafark.
Gyógynövények: kakukkfű, zsálya, rozmaring, 

levendula. 
Zöldségfélék: hagyma, tök és sárgarépa.
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Termesztő telepeink:
Mosonmagyaróvár

Tel/Fax: 06 (96) 204 054
Mobil: 06 (20) 412 3684

Budapest-Gyál
Telefon: 06 (20) 934 2153

Email: augsberger@t-online.hu
www.augsberger-gyepszonyeg.hu

Minőségi zöldfelület, 
gyepszőnyeggel…

ZÖLD PÁZSIT
24 ÓRA ALATT

AUSBERGER
GYEPSZŐNYEG 
Kertekbe, parkokba 

kedvező áron, szállítással is!

Az Augsberger Gyepszőnyeg Kft. az egyetlen, már több 
mint két évtizedes tapasztalattal rendelkező hazai gyep-
szőnyegtermelő vállalkozás. Kiemeli a pázsitok igényeit 
tökéletesen kielégítő termőtalaj, és a kompromisz-
szumot nem ismerő szigorú technológia. Gyepsző-
nyegünket minimum 18 hónapig neveljük mindent 
megadva a tökéletes fejlődés érdekében. A 3-4 fű-
faj 11-13 fajtáját tartalmazó pázsitok rendkívül 
életerős, igen gyorsan legyökerező gyepszőnyeget 
eredményeznek.

Érdemes alaposan átgondolni a kétféle füvesítési 
mód, a gyepszőnyegezés, ill. a fűmag-vetés legfon-
tosabb jellemzőit, mert a helyes választással, és a 
szakszerű kivitelezéssel hosszú távon sok bosszúsá-
got, és költséget takaríthatunk meg!

• A kereskedelemben vásárolható keverékek, gyakran 
igen gyenge minőségűek, ezzel szemben gyepsző-
nyeg vásárlása esetén rögtön látható a garantáltan 
tökéletes, tömött, egészséges pázsit,mivel gyengébb 
minőség nem eladható.

• Gyepszőnyeg esetén nem kell hónapokig tartó küzdel-
met folytatni a gyomosodással, mivel tömött, zárt, és 
teljesen gyommentes.

• A tél kivételével gyepszőnyeget egész évben telepít-
hetünk, nem tud csírázás közben kiszáradni, a szél 
nem fújja el, a madarak nem eszik meg a magokat, 
nincs 10-12 hétig tartó igen magas öntözés igénye.

• A készen vásárolt gyepet 2-3 héten belül használatba 
vehetjük, ez vetés esetében legalább 3-4 hónap.

A gyepszőnyegezés első ránézésre ugyan drágábbnak 
tűnhet, de ha átgondoljuk, a termesztő telepen a jó mi-
nőség érdekében másfél éven keresztül ápolják, műtrá-
gyázzák, öntözik a pázsitot. A gyepszőnyeg megvásárlá-
sával gyakorlatilag azt a rengeteg munkát fizetjük meg, 
amit fűmagvetés esetén magunknak kell elvégeznünk

A sikeres munka, és hosszú távú gondtalan használat 
érdekében az AUGSBERGER Kft. szakemberei, minden, 
ami a gyepszőnyeggel és pázsit ápolással kapcsolatos 
kérdésben, szívesen állnak rendelkezésükre.

www.piretmix.hu
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Termesztő telepeink:
Mosonmagyaróvár

Tel/Fax: 06 (96) 204 054
Mobil: 06 (20) 412 3684

Budapest-Gyál
Telefon: 06 (20) 934 2153

Email: augsberger@t-online.hu
www.augsberger-gyepszonyeg.hu

Minőségi zöldfelület, 
gyepszőnyeggel…

ZÖLD PÁZSIT
24 ÓRA ALATT

AUSBERGER
GYEPSZŐNYEG 
Kertekbe, parkokba 

kedvező áron, szállítással is!

Az Augsberger Gyepszőnyeg Kft. az egyetlen, már több 
mint két évtizedes tapasztalattal rendelkező hazai gyep-
szőnyegtermelő vállalkozás. Kiemeli a pázsitok igényeit 
tökéletesen kielégítő termőtalaj, és a kompromisz-
szumot nem ismerő szigorú technológia. Gyepsző-
nyegünket minimum 18 hónapig neveljük mindent 
megadva a tökéletes fejlődés érdekében. A 3-4 fű-
faj 11-13 fajtáját tartalmazó pázsitok rendkívül 
életerős, igen gyorsan legyökerező gyepszőnyeget 
eredményeznek.

Érdemes alaposan átgondolni a kétféle füvesítési 
mód, a gyepszőnyegezés, ill. a fűmag-vetés legfon-
tosabb jellemzőit, mert a helyes választással, és a 
szakszerű kivitelezéssel hosszú távon sok bosszúsá-
got, és költséget takaríthatunk meg!

• A kereskedelemben vásárolható keverékek, gyakran 
igen gyenge minőségűek, ezzel szemben gyepsző-
nyeg vásárlása esetén rögtön látható a garantáltan 
tökéletes, tömött, egészséges pázsit,mivel gyengébb 
minőség nem eladható.

• Gyepszőnyeg esetén nem kell hónapokig tartó küzdel-
met folytatni a gyomosodással, mivel tömött, zárt, és 
teljesen gyommentes.

• A tél kivételével gyepszőnyeget egész évben telepít-
hetünk, nem tud csírázás közben kiszáradni, a szél 
nem fújja el, a madarak nem eszik meg a magokat, 
nincs 10-12 hétig tartó igen magas öntözés igénye.

• A készen vásárolt gyepet 2-3 héten belül használatba 
vehetjük, ez vetés esetében legalább 3-4 hónap.

A gyepszőnyegezés első ránézésre ugyan drágábbnak 
tűnhet, de ha átgondoljuk, a termesztő telepen a jó mi-
nőség érdekében másfél éven keresztül ápolják, műtrá-
gyázzák, öntözik a pázsitot. A gyepszőnyeg megvásárlá-
sával gyakorlatilag azt a rengeteg munkát fizetjük meg, 
amit fűmagvetés esetén magunknak kell elvégeznünk

A sikeres munka, és hosszú távú gondtalan használat 
érdekében az AUGSBERGER Kft. szakemberei, minden, 
ami a gyepszőnyeggel és pázsit ápolással kapcsolatos 
kérdésben, szívesen állnak rendelkezésükre.
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NYÍLÁSZÁRÓ

INTELLIGENS 
NYÍLÁSZÁRÓRENDSZER 
MINDEN IGÉNYRE

Idén tavasszal debütált a Deceuninck új, intelligens ablakkonstrukciós rendszere. 
A belga nyílászáró cég először a dizájn Oscar-díjas  Elegant PVC profilt okosította 
meg az iCOR elvrendszer mentén, de a tervek szerint  továbbiakban 
az összes termékét ennek jegyében fejleszti majd.

Okosodott a dizájn Oscar-díjas ablakprofil
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IGÉNYRE SZABOTT  
VARIÁLHATÓSÁG

A vásárlók, építészek és építtetők igényei és 
elvárásai rendkívül sokszínűek: változó, hogy 
éppen az energiamegtakarítást és környezettu-
datosságot, vagy éppen a megjelenést helyezik 
előtérbe a választás során a költséghatékony-
ság mellett. Ezért a Deceuninck kifejlesztett 
egy Intelligens Kombinációs Rendszert (iCOR), 
amellyel a korábbiaknál sokkal szélesebb 
ablakprofilkombinációk alakíthatók ki. A világ-
újdonságnak számító iCOR-ral a nyílászárók 
sokkal inkább testre szabhatók az ügyféligé-
nyek és az épület adottságai szerint. Mindazon-
által ennek a konstrukciós alapelvnek az alkal-
mazásával a gyártók számára is egyszerűbbé 
válik a raktározás és a gyártás. Az iCOR az első 
olyan kapcsolódási rendszer, amely kialakítástól 
függetlenül lehetővé teszi a különféle ajtó- és 
ablakprofil-dizájnok és -technológiák kombiná-
lását és cseréjét, ezért felújításhoz és új építésű 
szerkezethez egyaránt illeszkednek.

PASSZÍV HÁZHOZ IS ALKALMAS

A Deceuninck egy termomerevítős ablak-
tokkal kombinált, hosszú üvegszál-merevítésű 
ablakprofil technológiát is bemutatott. 

A ThermoFibra és a Forthex technológia ötvö-
zése feleslegessé teszi az acél megerősítések 
használatát a profil belsejében, amely rendkí-
vül stabil, és alacsony hőátbocsátási tulajdon-
ságokkal – 0,93 W/m2K U

f
-értékkel – rendelkező 

ablakok kialakítását teszi lehetővé. Ezzel a meg-
oldással a korábbinál kisebb súlyú, nagy méretű 
ablakok alakíthatók ki. A gyártók így könnyebben 
és hatékonyabban tudják megvalósítani az épí-
tészek vagy a vevők által megálmodott terveket. 
A megfelelő üveg használatával ráadásul az így 
kialakított ablak akár a passzívházakkal szemben 
támasztott szigetelési elvárásoknak is eleget tesz.

KÖRNYEZETTUDATOS ALAPANYAG

Az egyedi technikai paraméterekkel rendel-
kező Elegant okos ablak ráadásul még környe-
zettudatos is. A gyártó ugyanis újrahasznosított 
PVC-ből, úgynevezett EcoPowerCore anyagból 
készíti a nyílászárói profilmagját. Ez az anyag 
lecserélt PVC nyílászárókból, valamint a gyár-
tás során keletkező maradékból készül, és akár 
hétszer is újrahasznosítható. Mindeközben az 
EcoPowerCore anyagnak köszönhetően csök-
ken a környezeti terhelés, és az anyag minő-
sége és esztétikuma sem szenved kárt a szűz 
PVC-hez képest.
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ARCHÍVUM

CELLA 
SEPTICHORA
Üvegtetõn innen, üvegtetõn túl
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A Cella Septichora 2007. 
március 30-án nyitotta 
meg a kapuit, és azóta 
Pécs egyik büszkesége, 
a világörökség részének 
számító Ókeresztény sír-
kamrák a nagyközönség 
által látogatható. A nagy-
szabású feltárás, és épít-
kezés terveit Bachman 
Zoltán Ybl- és Kossuth-
díjas építész készítette, 
valamint a kivitelezést  
ő irányította.

Rengeteg ember munkája fekszik a Cella 
Septichorában. Az első feltárások már kétszáz 
évvel ezelőtt megkezdődtek, és már a huszadik 
század elején komoly vélemények fogalmazód-
tak meg a sírkamrák kiásását illetően, Goszto-
nyi Gyula régész-építész már a 20. század ele-
jén javasolta a Cella Septichora Ókeresztény 
sírépítmény feltárását, a sírkamrák föld alatti 
összenyitását és turisztikai célú hasznosítását. 
2004-2006-ban a Regionális Fejlesztési Ope-
ratív Program „Pécs világöröksége, turisztikai 
vonzerő fejlesztése” című projekt keretében 
elnyert 1,5 milliárd forintos támogatás lehetővé 
tette ennek az álomnak a megvalósulását.
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CELLA 
SEPTICHORA
Üvegtetõn innen, üvegtetõn túl
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Egy modern, a kor elvárásainak megfele-
lő központot, környezetet alakítottak ki, mely 
mind megjelenésével, mind technikájával 
megállja a helyét a mai világban, melyben 
a látogató részesévé válhat a saját történel-
mének. Olyan hangulat elérésére törekedtek, 
amely megmarad az emberekben, és amitől 
visszatérnek ide. 

A központi teremben például a mai kor elvá-
rásainak megfelelően lehetőség nyílik foga-
dások, esküvők, különböző programok szer-
vezésére. A Cella Septichora nem egy izolált 
múzeum, néhány év alatt az itt élő emberek 
életének részévé vált.

Fontos tudni, hogy ezek a sírkamrák nem 
egységesek, így olyan megoldásokat alkal-
maztak, hogy a látogatók érzékeljék azt, hogy 

minden egyes sírkamra egy külön történet, egy 
önálló világ.

A hétkaréjos későrómai épület az egész 
Duna vidéken egyedülálló alaprajzú, a IV. szá-
zadban épült. Négy-hat méter mélyen, az egy-
kori római járószintre ereszkedve láthatjuk a 
falakat, melyek néhol 2 méter magasan is meg-
maradtak.

Besétálva a központi terem több tonnás 
üvegteteje alá, „kívülről” is le lehet tekintetni 
egy régmúlt világra. A galériába, az út félhomá-
lyos járatokon visz át, s az embernek az az érzé-
se támad, mintha egy időutazáson venne részt.

Több száz éve valószínűleg hasonló utakon 
kísérték végső nyughelyükre a halottakat.

A rácsos járóhíd alatt kövek, sírkamrák lát-
hatók a fejünk felett- különböző korokból -, és 

ARCHÍVUM
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néhány beugróban digitális, információs kép-
ernyők tájékoztatják az embert arról, hogy mit 
lát, hol jár éppen.

Megkeresünk egy alternatív útvonalat, kel-
lemes meglepetés, a Cella Septichora teljesen 
akadálymentesített, a kerekes székes látogatók 
nincsenek kizárva, mozgásukat liftek, és külön 
folyosók segítik.

Az egyik teremben még mélyebbre eresz-
kedve, az egyik sírkamrába alulról lehet bete-
kinteni, egy üveglapon keresztül. A falakon 
talált freskók megőrzésére egy speciális mód-
szer alkalmaztak.

Ezek a kamrák a kiásásáig ugyanis tömve 
voltak földdel, ami megvédte a pusztulástól 
a képeket. A feltárás után azonban biztosíta-
ni kellett egy állandó légállapotot, ezért külön 
szellőzőrendszer kellett beépíteni, melynek 

segítségével a pára eltávozik, és nem rombolja 
a freskókat.

Visszafelé menet az egykori püspöki boros-
pincéken át haladva – fejünk felett a Dóm térrel 
-, felballaghatunk a Korsós sírkamrához, amely a 
falára festett pohárról és kancsóról kapta a nevét.

De van más érdekesség is például az egyik 
szarkofágban a minta a „paradicsom” kapuját 
jelképezi. Ezeket a sírokat sajnos már régen 
kifosztották, de azért elég érdekes látnivaló 
dolgot hagytak itt.

A kijárat előtti részt egyik oldalán víz cso-
bog le az üvegen, a másikon a vastag kapun is 
átszűrődik a Napfény.

A Cella Septihcora, valamint a feltárt látogat-
ható emlékek mind építészetileg, mint művé-
szileg páratlan alkotások, melyek 2000 óra az 
UNESCO világörökség részét képezik.

INFORMÁCIÓ  
A LÁTOGATÁS RENDJÉRŐL

A Cella Septichora Látogató Központ csak 
csoportosan, előre egyeztetett időponttokban 
(tavasztól őszig 20-30 percenkénti beosztással, 
téli időszakban 30-60 percenként) helyi ide-
genvezető kíséretében, tárlatvezetéssel tekint-
hető meg.

A tárlatvezetés ideje kb. 1 óra.
Turistacsoportoknak a tolódás, illetve a vára-

kozás lekerülése érdekében ajánlatos az előre 
bejelentkezés.

Szerkesztőségi archívum
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Fidzsi-szigetek 
Mesés szigetvilág 
a Csendes-óceánban
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Poolking Kst. Medence Szaküzlet 1138 Budapest, Váci út 168. G épület (Rénóudvar)
Telefon: +36 1 788 1212  I  E-mail: info@poolking.hu  I  Web: www.poolking.hu
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Fidzsi-szigetek 
Mesés szigetvilág 
a Csendes-óceánban
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Poolking Kst. Medence Szaküzlet 1138 Budapest, Váci út 168. G épület (Rénóudvar)
Telefon: +36 1 788 1212  I  E-mail: info@poolking.hu  I  Web: www.poolking.hu

Az ország neve Paradicsomot jelent, ami 
nem is meglepő, ha végigtekintünk kék 
lagúnáin, fehérlő homokpartjain, felhőtlen 
égboltján. A szigetcsoport Új-Zélandtól 
2000 km-re északra, két nagy és sok apró 
szigetből áll. A 322 sziget közül 106 lakott. 

Szárazföldi határa nincs,  legközelebbi 
szomszédai nyugatról Vanuatu,  keletről 
Tonga és északról Tuvalu. 860 ezer 
 lakosával Ausztrália és Óceánia negyedik 
legnépesebb országa. 
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UTAZÁS

A két legnagyobb sziget: Viti Levu és Vanua 
Levu. Viti Levu sziget egyben a legnépesebb, itt 
él a lakosság majdnem háromnegyede. A fővá-
ros, Suva is ezen a szigeten fekszik. A szigete-
ken magas hegyek találhatóak, elérik az 1300 m 
magasságot is.

Gyakorlatilag az egész település az idegen-
forgalomra épül. Érdemes itt megtekinteni a Sri 
Siva Subramaniya templomot és a helyi piacot. 

Délre haladva a sivatagok a következő állomás, 
ahol számtalan régészeti lelőhelyet kereshe-
tünk fel, és felfedezhetjük a sivatagi homokdű-
néket.

Az alvó Óriás kertjében pedig megcsodál-
hatjuk a szigetek páratlan élővilágát. Ha a vul-
káni képződmények, vagy a korallzátonyok élő-
világa jobban érdekel minket, akkor a Rotuma, 
vagy Yasawa szigetén érdemes szétnézni. Viti 

Levu nyugati partjának közelében fekszik Nadi 
városa, ahol leginkább pezseg a turistaélet.

AHOL A HARMÓNIA ÉS 
A SZÉPSÉG SZÜLETIK

Viti Levu az ország legnagyobb szigete, itt 
él a lakosság mintegy 75%-a, és gyönyörű 
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strandjai miatt tökéletes hely a romantikára 
vágyó pároknak. Délkeleti partjainál található 
a Fidzsi-szigetek fővárosa, Suva, aminek köz-
pontja legalább olyan változatos építészetileg, 
mint a lakosság kulturálisan. 

Óceánia leginkább kozmopolita települése 
gyarmati épületekkel, hangulatos éttermekkel, 
árnyas parkokkal és tengerparti sugárúttal tar-
kított.

Suva egyik legjelentősebb látnivalója a 
római katolikus székesegyház, de a színes Shri 
Laxmi Narayan templom is nyitva áll a látoga-
tók előtt. Érdemes felkutatnunk a Fidzsi Múzeu-
mot is, ahol izgalmas utazást tehetünk a sziget-
világ történetében, és ha hűsítő élményekre 
vágyunk, a Colo-i-Suva erdőparkban ízelítőt 
kaphatunk abból, milyen egy igazi érintetlen 
oázis. 

Natadola Beach árnyas pálmafái pihenésre 
csábítanak, és remek kiindulópont a környék 
természeti szépségeinek felfedezésére. 

Fidzsi második legnagyobb szigete Vanua 
Levu, ami kevésbé turistaorientált, mint Viti 
Levu, ám rengeteg látnivalót kínál a kalandos 
kedvű utazók számára.

A Mamanuca-szigetcsoport tökéletes játszó-
tér a tenger szerelmeseinek, víz felett és alatt 
egyaránt életre szóló élményeket tartogat az 
ideutazóknak. Az amerikai rendezőt, Robert 
Zemeckist is megihlették a képeslapszerű „dísz-
letei”, nem véletlenül választották egyik szige-
tét a Számkivetett című film helyszínéül.

Az innen északra található Yasawa-sziget-
csoport a civilizációtól távoli világot, a magány 
és a csendes visszavonulást testesíti meg. Ami-
kor kilépünk a bungalónk (amit a helyiek „bure-
nak” hívnak) teraszára, érezni fogjuk, ahogyan 
az óceán moraja nyugtatja az elménket, és ha 
egyszer eljutunk ide, mindig visszavágyunk 
majd. 
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UTAZÁS

A Nadihoz közeli Denarau-szigete szabadtéri 
tevékenységek széles skáláját kínálja, míg a 80 
km hosszan húzódó Coral Coast fehér homo-
kos strandjaival és pazar szállodáival a tökéletes 
kikapcsolódás záloga.

VEGYÜNK RÉSZT EGY 
ŐSI SZERTARTÁSON!

Meleg, párás, nedves - Fidzsi harmadik leg-
nagyobb tagját nem véletlenül nevezik „zöld 
szigetnek”. A sűrű esőerdőkkel, trópusi vadvi-
rágokkal, színes madarakkal, magas hegycsú-
csokkal fémjelzett Taveuni maga a színtiszta 
élvezet. 

A sziget azért is érdekes, mert a folklór máig 
őrzi hagyományos szerepét, és ha szerencsénk 

van, egy különleges szertartásra is meghívást 
kaphatunk. 

A „meke” magában foglalja a dalt, a táncot, 
a tapsot és a kántálást, amiben minden egyes 
mozdulat, minden egyes hang különös jelen-
tőséggel bír.

A kultikus nemzeti italt (Kava) is megkóstol-
hatjuk egy törzsi ceremónia során, amitől való-
színűleg bizsergést érzünk majd a nyelvünkön, 
de ne aggódjunk, nem lesznek látomásaink. 

Legfeljebb egy kicsit elálmosodunk tőle. 
Taveuni a világ minden tájáról vonzza a búvár-
kodni vágyókat, hogy felfedezhessék a káprá-
zatos korallokat és a híres Somosomo-szoros 
gazdag élővilágát. 

A Vanua Levu-n található Savusavu szintén 
rengeteg lehetőséget tartogat a szabadidő 
aktív eltöltésére.

MIKOR ÉRDEMES 
FIDZSIRE UTAZNI?

Mivel a szigetország a trópusi éghajlati övben 
fekszik, egész évben meleg van. A május-októ-
ber közötti időszak mégis ajánlottabb, mert 1-2 
fokkal hűvösebb van, alacsonyabb a páratar-
talom, így az európai szervezetet sem terheli 
meg annyira a fülledtség. A szigeteket ebben 
az időszakban kisebb eséllyel tarolja le trópu-
si vihar, ami szintén nem egy utolsó biztonsági 
szempont.

TÖRTÉNELEM
Az első lakosok Kr. e. mintegy 1500 évvel 

érkezhettek a szigetekre. A partraszállók mela-
néziai és polinéziai népek voltak. 
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Fidzsi hivatalos felfedezésre 1643. február 6-áig kellett várni. Ekkor 
kötött itt ki a holland Abel Janszoon Tasman, aki Tasmania és Új-Zéland 
után mintegy véletlenül keveredett a szigetekre. Később (1774-ben) 
James Cook is járt az egyik szigeten – Vaotán –, de a legtöbb sziget feltér-
képezését William Bligh-nak köszönhetjük. Tiszteletére Fidzsit korábban 
sokáig Bligh-szigeteknek hívták.

Az első európai telepesek az 1800-as évek elején jelentek meg, majd 
1874-től 1970-ig brit fennhatóság alatt volt a szigetország. A betelepü-
lők cukornádültetvényeket hoztak létre, melyekre Indiából hoztak olcsó 
munkaerőt. Az őslakosok pedig lassan kisebbségbe kerültek. A függet-
lenné válás után 7 évvel Ratu Sir Kamisese Mara ragadta magához a hatal-
mat, és 1987-ig birtokolta azt. Ebben az évben megdöntötték az Indiá-
val szimpatizáló kormányt, és októberben kikiáltották a köztársaságot. Az 
1990-es új alkotmányban lefektették az őslakosok többletjogait, mellyel 
párhuzamosan az indiai munkások jogai jelentősen csorbultak.

Mindezek után érhetővé válik miért is szerepel oly sok ember bakancs-
listáján a Fidzsi-szigetek.
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ELŐFIZETŐI AKCIÓ!

5390 Ft/év
Előfizetve

Előfizetés: 06-72/515-614

Megjelent a Trianon DVD + CD 
Háromlemezes, 

album formájában, 
emlékkönyvvel 
kiegészítve meg-
jelent bemutatott 
nagy sikerű Trianon 
című zenés törté-
nelmi játék, hangzó 
- és képi anyaga. A 
trianoni békediktá-
tum közelgő 100. 
évfordulója előtt a 
régóta várt album a 
teljes zenei anyagot, a 15 kamerás, látványos televíziós felvételt, 
valamint a korábbi "Itt élned, halnod kell" című előadások és a 
Trianon produkció háttéreseményeit összefoglaló werkfilmeket is 
tartalmazza. Az emlékkönyv több mint száz fotót, valamint Koltay 
Gábor rendezővel készült interjút is magában foglalja. 

Tartalom:
DVD1: A mű teljes anyaga (2018-as ősbemutató)
DVD2: Itt élned, halnod kell, Trianon - werkfilmek
CD: A teljes mű MP3 formátumban. 

Zene: Koltay Gergely, Kormorán Rendezte: Koltay Gábor
Kiadó: Esztrád Színház

A 2019. március 30-ai firenzei International Chocolate 
Awards díjátadón összesen 11 elismerést szerzett a manu-
faktúra. 

Hét már díjnyertes terméket ismert el a zsűri, amely kapcsán 
Mészáros Gábor, a chocoMe 
alapítója és tulajdonosa a követ-
kezőt nyilatkozta: “Ezekkel a cso-
koládékkal 3-4 vagy akár 5 évvel 
ezelőtt neveztünk és kaptunk 
díjakat. Úgy gondoltam, hogy 
ennyi idő elteltével ismét szük-
séges a megmérettetés a ver-
senyen, hogy bizonyíthassuk, a 
chocoMe minősége továbbra is 
kiemelkedő”.

A díjnyertes termékek:
Aranyérmesek:
chocoMe Raffinée – Tonkaba-

bos tejcsokoládéval és kakaó-
porral bevont Avola-i mandula

chocoMe Raffinée – Mada-
gaszkári vadborsos étcsoko-
ládéval és kakaóporral bevont 

mandula 
chocoMe Voilé – Étcsokoládéba mártott kandírozott gyömbér 
Ezüstérmesek:
chocoMe Raffinée – Fehércsokoládéval bevont liofilizált málna 
chocoMe Raffinée – Guérande sós szőkecsokoládéval bevont 

szicíliai mandula hántolt ostyával 
chocoMe Raffinée – Fahéjas tej-

csokoládéval bevont Piemonte-i 
mogyoró

chocoMe Raffinée – Szicíliai man-
dula Arabica kávéval ízesített étcso-
koládéval bevonva, kardamommal

chocoMe Petit 21 – Falatnyi étcso-
koládé lapocskák málna töltelékkel 

Bronzérmes:
chocoMe Raffinée – Sós-vanília-

poros, karamellás tejcsokoládéval 
bevont pekándió

A Legjobb recept és CRAFT-díj
chocoMe Raffinée Madagaszkári 

vadborsos étcsokoládéval és kakaó-
porral bevont mandula

LanceCom Kommunikáció

A CHOCOME MÁR HIVATALOSAN IS A VILÁG ELSŐ SZÁMÚ DRAZSÉMÁGUSA

50     SIKERES NŐK • 2019/május

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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Az otthonodban akkor érzed magad a leg-
jobban, amikor a tökéletes fény körülvesz. 
Megérintenek az élmények, látod a színek ezer-
arcú kavalkádját.  A feszített fólia álmennyezet 
ebben segít.

A feszített fólia világítással egyedi, még-
is természetes fényforrást kapunk, otthonunk 
meleggé, barátságossá és egyedivé válik.

Mi a feszített fólia?
A feszített fóliás rendszer elvét a Barrisol-

Normalu gyár elnöke, Fernand Scherrer szaba-
dalmaztatta mintegy 40 évvel ezelőtt. Alapelve 
igen egyszerű: Egy alumínium profil rendszer, 
amire felfeszítünk egy fóliát.

Az így kapott felület teljesen homogén és sík, 
amit semmilyen hagyományos eljárással nem 
lehet elérni. A kifeszített fólia mögé beépíthetünk 
LED-világítást, vagy lehet “csupán” burkolati elem.

Hol használhatjuk?
A feszített fólia világítást otthonunk bármely 

helyiségében használhatjuk. A nappaliban és 
a lakás nagyobb szobáiban látványos megol-
dás, míg a kisebb, esetleg ablaktalan helyisé-
gek megvilágításában is tökéletes eredményt 

érhetünk el. A szórt fény minden kis sarokba elér, 
így világos, meleg, otthonos környezetet teremt.

Magán és közületi felhasználásra, dekorációs, 
és funkcionális célra egyaránt használhatjuk! 
Lehet dekorációs elem, vagy alapvilágítás is. 
A felhasználási lehetőségek tárháza végtelen, 
rengeteg különböző helyiségben használtuk 
már a feszített fóliát, még sincs két egyforma.

A feszített fólia egyik legszebb és legkedvel-
tebb variánsa a LED világítással kombinált vál-
tozat. A LED világítás nem kápráztatja a szemet, 
mégis tökéletes fényt ad. Pont úgy és pont 
annyira, ahogy és amennyire szükséged van.

Miért válasszuk otthonunk megvilágításához 
a feszített fólia világítást?

A titok a részletekben rejlik. Minőségi alapanya-
gokkal, egyedi tervezéssel, tanácsadással a feszí-
tett fólia világítás az otthon igazi díszévé válik. 
• Kellő fényáram – a megfelelő méretű feszí-

tett fólia világítással otthonunk mindig tökéle-
tes fényáradatban úszik majd
• Nem vakítja a szemet – a feszített fólia nem 

fogja elvakítani a szemet, olyan természetes 
érzésed lesz tőle, mintha napfény sütne rád
• Szabályozható – a világítás szabályozásá-

val egyszerűen varázsolhatsz a hangulatodnak 

megfelelő fényerősséget otthonodban.  A sza-
bályozott világítás komfortos, hiszen nem min-
dig ugyanarra a fénymennyiségre vágyunk 
ugyanazon a helyen. 
• Egyszerű tisztítás – a fólia tisztítása könnye-

dén, egyszerűen történik. A megoldás egy egy-
szerű, szappanos vízzel történő átmosás

Hogy lehet Neked is ilyen csodálatos fény-
forrásod?

A munkát mindig egyedi ajánlat számításával 
kezdjük. Az ajánlat elkészítéséhez szükség lesz 
a tervezett méretekre, elképzelésekre. Az aján-
lat elkészülte után egyedi tervezésbe kezdünk, 
hiszen nincs két ugyanolyan hely, nincs két 
ugyanolyan megoldás. A tervek alapján pedig 
megkezdjük a kivitelezést. 

FESZÍTETT FÓLIA VILÁGÍTÁS   
A KOMFORTOS MEGOLDÁS

Látogass el honlapunkra,  
tudj meg még többet a feszített fólia 

világításon.
https://feszített-folia.com

Ingyenes tervezéshez  
pedig írj nekünk a  

info@feszitett-folia.com címre.

INTELLIGENS
ÉS SZERETNIVALÓ

www.al-ko.com/robot

ROBOLINHO® ROBOTFŰNYÍRÓ

WiFi
AL-KO
in TOUCH
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