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Párafékezés és szárítás
ISOVER VARIO rendszerrel
3. ábra

Az ISOVER VARIO KM klímafóliával, páratechnikai réteggel
és az új, nayszilárdságú ISOVER VARIO KM Duplex klímafóliával, páratechnikai réteggel páratechnikai szempontból tökéletes, páralecsa-pódás mentes, értékes magastetős szerkezetek, tetőtér-beépítések hozhatók létre.
A klímafóliákat tetőtér-beépítés esetén mindig az ISOVER
üveggyapot hőszigetelés belső síkján kell elhelyezni. A
fóliák működési elve:

Méret (m)

Felület (m2)

1,5 × 40

60

ISOVER VARIO KM Duplex - Az erősített klímafólia

• nyáron a tetőszerkezetben esetleg meglévő párát
átengedi a belső lakott térbe, így kiszárítja a tetőszerkezetet (lásd 1. ábra)
• téli időszakban párafékező rétegként működik (lásd 2.
ábra)
1. ábra

Szállítási forma

Hajtogatás nélkül

4. ábra

Szállítási forma

2. ábra

1 m szélesre hajtva

Méret (m)

Felület (m2)

2 × 15

30

2 × 30

60

ISOVER VARIO KM - Klímafólia

Nyáron: szárítás

Télen: párafékezés

A belső oldali ISOVER VARIO KM vagy ISOVER VARIO KM
Duplex klímafólia
• télen megakadályozza, hogy a hőszigetelésbe pára,
nedvesség jusson, így biztosítja a hőszi-getelés szárazon
tartását, azaz a megfelelő hőszigetelést,
• nyáron pedig alkalmazása révén lélegzik a tetőszerkezet, amivel javul a hőcsillapítás.

5. ábra
ISOVER VARIO KB 1 - egyoldalas ragasztószalag
Széles ragasztószalag extra ragasztóképességgel. A terméket a
VARIO KM és VARIO KM Duplex klímafóliák átlapolásánainak légzáró
végtelenítésére fejlesztették ki.

Szélesség (mm)

Tekercshossz (m)

60

40

A klímafóliának a nevében is benne van: folyamato-san változik (VARIO) a párazáró, lélegző képessé-ge: télen amikor
magas a páranyomás-különbség a beltér és kültér között,
akkor magas a páraáthato-lással szembeni ellenállása,
azaz párazárás a funkciója, nyáron pedig, amikor csekély,
vagy egyáltalán nincs is páranyomás-különbség a bel- és
kültér között, akkor pedig légáteresztés, lélegzés a
funkciója.
A klímafóliák szállítási méreteit a 3. és 4. ábra tartalmazza.
Az ISOVER VARIO páravédő-lélegző rendszer ra-gasztó és
tömítőanyagait az 5. és 6. ábra mutatja.
50 m2 tetőfelülethez szükséges anyagmennyiség:
ISOVER VARIO ANYAGOK
1 tekercs VARIO KM
1 tekercs VARIO KB1
3 kartus VARIO DS

Összmenniység
60 m2
40 m
930 ml

6. ábra
ISOVER VARIO DS - Tömítőanyag kartus
Tömítőanyag
Tömitőanyag fóliatömlő

Saint-Gobain Isover Hungaria Kft.
H-8301 Tapolca, Halastó u. 5. Pf. 163
Tel.: (06-87) 510-640, 510-641 Fax: (06-87) 412-588
E-mail: isover@isover.hu • Internet: www. isover.hu

Mennyiség (ml)
Kartus

310

Fóliatömlő

600

48

HÁZ és KERT

Építőanyagok

Prefa a Jövő Tetője!
Semmi sem nyugtatja meg jobban a tervezőt és az építtetőt, mint egy olyan tető, amin minden, valóban minden a helyén van. A Prefa egy teljes, egymással összehangolt rendszert
kínál: tetőfedő anyag, rögzítések, tetőáttörések, napenergia-rendszerek, szellőzés, hófogás,
ereszcsatorna rendszerek minden egy és ugyanolyan kiváló minőségű alumínium ötvözetből,
azonos elnyűhetetlen hosszantartó minőségben.
Az alumínium feldolgozása terén szerzett
tapasztalatnak köszönhetően a Prefának nincs
versenytársa az alumínium tetőfedőanyagok és
ereszcsatorna rendszerek gyártása terén,
mióta 1946-ban a salzburgi Gödl bádogos és
tetőfedőmester kifejlesztette az alumínium
cseréplemezt.
A Prefa termékek alapanyaga aluminium
ötvözet (AlMn1Mg0,5- az EN 573 szabvány
szerint), a festékbevonat pedig korszerű PP99
polyamid-polyuretán. Minden termékünk meg-

felel az EN, DIN, ÖNORM szabványok előírásainak, valamint a hatályos magyar előírásoknak (ÉME A-736/2001).

FORGALMAZOTT TERMÉKEINK:
Prefalz lemezszalag korcolt tetőfedéshez és
síklemezes fedésekhez, melyből a modern
nagyméretű objektumoktól az egyéni ívelt, kupolás tetőkön át a bonyolult tetőfelépítményekig minden könnyen megoldható. A
Prefalzzal nem kell műszakilag határt szabnia a
kreatív tető- és homlokzatépítészeknek, mivel
alakíthatósága révén (korcminőség: H41)
könnyebben formázható, mint a legtöbb
hasonló alapanyag, és ezáltal a tervezőknek,
kivitelezőknek határtalan alkalmazási lehetőséget biztosít (5°-os tetőhajlásszögtől). Gazdaságosan, egyszerűen és problémamentesen feldolgozható alacsony külső hőmérsékleten is (0°C alatt). Csekély súlya miatt (2,2
kg/m2) könnyen mozgatható.
A Prefa Kiselemes tetőfedő rendszerek új
és felújítandó tetőfelületek fedésére kíválóan

Építőanyagok

alkalmas környezetbarát és időtálló megoldást
jelentenek.
Prefa cseréplemez, melyet 12°-os tetőhajlásszögtől ajánlunk. A tetőfedő anyag súlya
2,3 kg/m2.
Prefa fémzsindely, ajánlott alkalmazása 25°-os
tetőhajlásszögtől , fektetése teljes deszkázatra
történik, súlya megegyezik a Prefa cseréplemezével.
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A Prefa rombuszlemez 22°-os tetőhajlásszögtől ajánlott, fektetése teljes deszkázatra történik, súlya 2,6 kg/m2. Minden kiselemes tetőfedő termékünket rendszerben, azaz a kiegészítők teljes skálájával kínáljuk 10 standard
színben.
A tetőfedő rendszerek mellett fekvő és függő
ereszcsatorna rendszerek (25, 28, 33, 40
méretben) teljesítik ki a Prefa komplett tető
programot.
A felsorolt előnyös tulajdonságokat mintegy kiegészíti a Prefa 40 éves anyagminőségi garancia vállalása.

PREFA HUNGÁRIA KFT.
2045 Törökbálint,
Dulácska út 1. Hrsz. 3212/1.
Telefon: 23/511-670
Fax: 23/511-675
www.prefa.hu
E-mail: kozpont@prefa.hu
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Válaszfalak, építőlemezek, mobilfalak
Kabinfal-rendszer
Melamingyanta bevonatú préselt lemez. Sokféle
formálási lehetőség és az egyszerű szerelhetőség miatt sokrétűen alkalmazható: WC-,
öltözőkabinként különféle középületekben,
sportlétesítményekben; masszázskabinként,
szoláriumkabinként és
minden egyéb száraz
helyiségben.
Méretek - 2000 mm magas, a 150 mm -es alsó
nyílással együtt.
SV 30 - 30 mm vastag
préselt lemez, mindkét
oldalról teljes felületén melamingyanta bevonattal, gyöngystruktúrájú felülettel. Minden szabad
él PVC szegéllyel ellátott. A felső szegély és az
ajtólap merevítése speciális eloxált alumíniumprofil.
VK 13/1-Trespa rendszer - Vandálbiztos, vízálló,
elegáns megjelenésű, többféle színben rendelhető.
PU 30 - Vízálló, 30 mm
vastag, kétoldalról fóliázott, rozsdamentes lemezborítású, műanyag
kerettel, habkiöntéssel.
Strapabíró, kedvező árú.
A VK 13/1 és ST 30 típusok zuhanyválaszfalak,
kabinok gyártására is alkalmas!
Vasalatok - Vasalatok rozsdamentes anyagból,
pántok nemesacélból, WC-zárszerkezet szabadfoglalt jelzéssel, vésznyitási lehetőséggel.
Lábazat - PVC borítású rúdacél, 18 mm – 25
mm-es magassági beállítási lehetőség.
Pisszoár válaszfalak - Pisszoár válaszfalak, paravánfalak gyártása minden méretben lehetséges.

Öltözőszekrények
Hazai gyártmányú öltözőszekrények 19 m
vastag laminált lapokból, tetszés szerinti
méretben, az ábra
szerinti kivitelben.

Abopart mobil válaszfalak
Az Abopart mobil válaszfalak nagyobb terek
igény szerinti kisebb terekre való felosztását
teszik lehetővé. Jó hangszigetelő képességüknek köszönhetően a leválasztott helyiségekben folyó különböző tevékenységek nem zavarják egymást, réteges felépítésük és jó hőszigetelő képességük pedig lehetővé teszi nem
használt terek lezárását energia-megtakarítási
céllal. Egyedi kialakí-tású felületük minden
környezetbe beilleszt-hető.
Falelemek - Egyenként mozgatható, mindkét
oldalon műanyag bevonattal ellátott, háromrétegű lapok 19 mm vastag, merev keresztmetszettel. A függőleges csatlakozási élek zaj- és
hőszigetelő, egymásba illeszkedő műanyagprofilokkal ellátottak. Az elemek
vastagsága 100
mm. Az elemek
belsejében elhelyezett, hajtókarral
működtethető vasalat egyidejűleg működtet
egy alsó és egy
felső tömítőlemezt, amely ezáltal mozgatáskor 40 mm-re
távolítható el a csatlakozó szerkezetektől.

Jan-Di Kft.
Tel.: 278-2102; Fax: 278-2103; Tel.: 06-20/935-1034; E-mail: jandikft@mail.datanet.hu
Internet: www.jandikft.hu; www.kabinrendszer.hu
1215 Budapest, Katona József u. 62–64.
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Nyílászárókról pár szóban
ABLAKKRERETEK – A beépített ablakok
esetén az ablakkeretek falnyílás 20-40 %-át
teszi ki. Anyaguk lehet fa, alumíniummal borított
fa, műanyag (kemény PVC), alumínium illetve
egyéb szendvicsszerkezetű anyag, melyek
gyártásának célja az esztétikus megjelenés
mellett a fokozott hőszigetelés (U<,10) elérése.
A különböző anyagok U értékei [W/m2K]
Fa: 1,4-1,7
Műanyag: 1,4-2,8
Alumínium: 2,8-5,8

Az ablakok szigetelési értékük tekintetében
nem hasonlíthatók össze más épület-elemekkel. Még a legjobb záródású ablak és a
legjobb üvegezés is alatta marad egy hagyományos fal szigetelési tulajdonságainak. Az
ablakok tehát az épület legnyagyobb energiavesztő felületei. Másfelől azonban elengedhetetlenül fontos szerepet játszanak jó közérzetünkben, valamint átlátszó épületelemként
meg van az az előnyük is, hogy beengedik a
napfényt, mely ingyenes energiaforrást jelent
házunk számára. S nem utolsó sorban esztétikailag meghatározzák egy épület megjelenését, hangulatát.
Manapság a kellő hőszigetelés valamint a
nyílászárók jó minőségének fontosságát nem kell
külön hangsúlyozni. Nem árt azonban ezeket
összefoglalni, mi mit jelent, mi miért fontos?

ÜVEGEK – Szinte minden építtető hallott
már nyílászárókereskedésekben, árjegyzékekben mindenütt feltűnő k-értékről. Manapság
hasz-nálatos jelölés: U-érték ' hőátbocsátási
ténye-ző. Ez a szám megmutatja, hogy adott
építőanyag 1 m2-nyi felületén 1 K hőmérsékletkülönbség mellett mennyi energia kerül
leadásra. Pl.:
Egyrétegű üveg:
5,6 [W/m2K]
Kétrétegű üveg:
2,8-3,1 [W/m2K]
Kétrétegű bevonatos üveg: 1,1-1,4 [W/m2K]
Háromrétegű üveg:
0,4-0,9 [W/m2K]
TÖMÍTETTSÉG – A hőátadásból eredő hőveszteségek mellett jelentős a tok és szárny
közötti réseken átjutó levegővel közvetített
energiaveszteség is. Ezt jó minőségű tömítő
(légzáró) profilok, valamint precíz, pontos
működésű vasalatok alkalmazásával tudjuk
csökkenteni. Fa ablakok esetén egyszeres és
kétszeres, műanyag ablakok esetén kétszeres
és háromszoros gumitömítést tartalmazó profilok alkotják a napjainkban gyártott ablakok
zömét. A nem megfelelő tömítőprofil alkalmazása, valamint a beépített alacsony minőségű,
elöregedett, rugalmasságát vesztett tömítés a
nagyobb hőveszteség mellett a szerkezet
hangszigetelését is rontja.

Nyílászárók

VASALATOK – A tok és szárny(ak) közötti
kapcsolatot, valamint a működés módját a
vasalatok biztosítják. Működési módok: nyíló,
bukó, bukónyíló, toló-bukó, emelő-toló, harmonika, forgó stb. Mindezeknek egy fontos
szerepük van: a megrendelő által igényelt
módon szabaddá tenni a nyílást a közlekedéshez és szellőztetni úgy hogy mindezek után
egy könnyed mozdulattal a szerkezet bezárható legyen, ekkor viszont a lehető legnyagyobb tömítettséget és biztonságot elérve. A
korszerű vasalatok különböző szintű biztonsági
fokozatokat is nyújtanak, ezen kívül az utóbbi
években egyre gyakrabban jelentkező penészedés kiküszöbölésére is hatékony megoldások születtek.
SZELLŐZTETÉS – Ne menjünk el szó
nélkül mellette. A régi ablakszerkezetek
esetén a szükséges légcsere az ablakok
tömítetlensége miatt majdhogynem még zárt
állapotban is biztosított volt. A nyílászárcsere
után ugyanazon „szellőztetési menetrend”
mellett páralecsapodásból eredő nedvességfoltok jelentek meg az üvegek alsó
részén, a belső párkányokon, a falsarkokban, mely rövid időn belül penészedéshez
vezetett. Minél jobb egy szerkezet légzárása
(és erre törekszik minden ablakgyártó) annál
fontosabb a rendszeres, tudatos szellőztetés. Ebben nyújtanak segítséget a
korszerű
nyílászáró-vasalatok
(pl:
WINKHAUS, ROTO, stb.) melyek különféle a
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kilincs egy bizonyos állásba fordításával 1-5
mm mértékben rést biztosítanak a tok és a
szárny között, így biztosítva a huzatmentes,
folyamatos szellőztetés lehetőségét.
Bejárati ajtók esetén minden gyártó széles
kínálattal rendelkezik különböző biztonsági
fokozatú MABISZ minősített zárszerkezetek
terén.
Fa nyílászárók esetén ki kell térnünk a
vízelvezetésre és a faanyagvédelemre is.
Korszerű faablakok esetén mind a tokon,
mind a szárnyon az ablak színével harmonizáló
alumínium profilok gondoskodnak a korrekt,
gyors vízelvezetésről, mely megvédi a nedvességnek leginkább kitett felületeket a pangó
víz alattomos károsító hatásától.
FAANYAG – A fafaj (Lucfenyő, Erdeifenyő
(borovi), Vörösfenyő, Tölgy, Egzóták (pl.
Meranti) kiválasztása mellett rendkívül fontos,
hogy ablak profil készítéséhez gyártott szárított, tömbösített alapanyagból készüljenek
nyílászáróink. Célszerű előnyben részesíteni a
nálunk is honos fafajtákat (a klíma és az
őserdők védelmének szempontjából)
FELÜLETKEZELÉS – A fafaj eldöntése
után a nyílászárók színének kiválasztása következik. Nagyon fontos, hogy olyan nyílászárót válasszunk, melynek gyártója keret állapotban valamely kültéri ipari felületkezelő rendszert alkalmazva festi le ablakainkat (MILESI,
REMMERS, ADLER, stb.). A kiskereskedelmi
forgalomban kapható ecsetelhető anyagokkal
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csak azt érjük el, hogy évről-évre kenegethetjük ablakainkat, s a végén többe kerül mintha
készen, üzemben felületkezelt terméket vásároltunk volna, az esztétikai megjelenésről nem
is beszélve. A komplex felületkezelő rendszerek felújító készleteinek használata rendkívül
egyszerű, nem több egy egyszerű áttörlésnél,
s akár 10 évig is ragyogó állapotban őrizhetjük
meg ablakaink felületét.
TECHNOLÓGIA – A folyamatosan állandó
minőség, a méretpontos alkatrészek hatékony
gyártása korszerű, számítógépes tervezés és
computer-vezérelt technológia nélkül ma már
szinte lehetetlen. A megfelelő technológiai
újítások valamint az újabb és újabb alapanyagok alkalmazása felkészült szakemberek
közreműködését kívánják. Csak az így előállított termék tölti be hosszútávon funkcióját.
MINŐSÍTÉS – A nyílászárók ÉMI minősítése
(ÉME) jelzi a felhasználó felé, hogy a termék
gyártója megfelelő minőségű és a szabványokban rögzített műszaki paramétereknek megfelelő terméket hozott forgalomba.

TRIKATHERM magas műszaki színvonalat képviselő
nyílászárórendszer
Teljeskörű szolgáltatás: számítógépes tervezés,
helyszíni felmérés, műszaki tanácsadás, beépítés
Ajánlatunkat a megrendelő igényei alapján állítjuk össze.
interaktív ajánlatkérés: www.trika.hu
Marketéria Kft. • 9700 Szombathely, Márton Áron u. 53.
T.: 94/789-313, Fax.: 94/789-314
Web: www.marketeria.hu • e-mail: info@marketeria.hu

6000 Kecskemét, Korhánközi út 4., Tel.: 06-76/481-920, Fax: 1/999-5069
11173 Budapest, Pesti út 237. Home Center A/24., Tel.: 1/253-8241, Fax: 1/253-8240
3359 Tenk, Lehel út 41., Tel./fax: 36/470-044
3284 Tarnaméra, Árpád út 23., Tel./fax: 36/479-124
6729 Szeged, Szabadkai u. 41., Tel./fax: 62/426-217 E-mail: deltaszeged@delta-kft.hu
Internet: www.delta-kft.hu • E-mail: deltakcskemet@delta-kft.hu

Kényelem, harmónia, meleg, békés otthon. Mindaz, amit Önnek nyújtanak termékeink.

Különleges hőszigetelt üvegezés
felár nélkül K=1,4w/m2K

Egyedi forma és méretre
gyártás.

Műanyag bejárati ajtók
Delta panellel

HÁZ és KERT

„3 és 5 légkamrás profilból
készült műanyag ajtók ablakok
nagy választékban”

Borovi- és Lucfenyőből ill. tölgyből
készült fa ajtók, ablakok nagy választékban

Folyamatos akciók!
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A Fenstherm Kft. 1998. elején jelent meg a
hazai műanyag ablakgyártás piacán és napjainkra e terület piacvezető szerepét tölti be. A
cég termékeinek folyamatos bővítése során
figyelembe vette napjaink új építészeti trendjeit, szokásait, a vásárlói igények kiszélesedését. Ennek megfelelően a nyílászárók készülhetnek alakos, íves, színes más-más hangulatot idéző kivitelezésben.
A Fenstherm Kft jelenleg a műanyag nyílászárók terén 5 termékcsaláddal van jelen a piacon, melyek Fenstherm
Classic, Fenstherm Elegant,
Fenstherm
Avantgarde,
Fenstherm Brill és Fenstherm
Standard márkanév alatt kerülnek forgalomba. Az ablakok, ajtók megbízható hazai
PANORAMA és vezető német
VEKA profilgyártók alapanyagainak felhasználásával a legmodernebb
német
gépsorokon
gyártódnak. A Fenstherm Kft. által előállított termékek a nemzetközi szabványnak
megfelelő 3 mm falvastagságú profilokból
készülnek.
Mivel a vállalkozás nagy hangsúlyt fektet rá,
hogy termékei igazoltan kiemelkedő minőséget képviseljenek, a Fenstherm-termékcsalád minden tagja rendelkezik az ÉMI RT által
kiadott minőségi tanúsítvánnyal.
A vállalkozás az ISO 9001:2000. szabvány
szerint, TÜV által tanúsított minőségbiztosítási
rendszerben dolgozik.
A Fenstherm Kft. másik termékcsaládját a
Fenstherm redőnyrendszerek alkotják. A redőnyök stílusukban, szín- és formavilágukban
jól illeszkednek a fenstherm típusú nyílászárókhoz. A Fenstherm Roló - Top - Star - West

- Nova névvel forgalmazott redőnyrendszerek a teljes
redőnyválasztékot
felölelik. A külsőtokos alumínium és a felsőtokos
műanyag redőnyrendszerek egyaránt megrendelhetők vakolható kivitelben, és integrált szúnyoghálóval
is.
A cég a kivitelező cégek teljes körű kiszolgálása érdekében termék palettájára felvette az alumínium
szerkezetek gyártását. Az alumínium függönyfalak és bejárati
ajtók alapanyagát Európa egyik
meghatározó alumínium rendszereket gyártó cége a Schüco
International biztosítja. A hőhídmentes Schüco Royal S65 és
az FW 50+ függönyfal
rendszerek alkotóelemeik tökéletes egymáshoz hangolásának
köszönhetően
valamennyi alkalmazási területen kitűnően szerepelnek. Épülettípustól
függően falnyílásba kerülő ablakként, vagy szalagablakként akár fix
üvegezéssel is beépíthetők. Továbbá a rendszer alkalmas szintmagas portálok, lépcsőházi
üvegezések és üvegezett bejáratok kialakítására.
A kiváló minőséghez – a Fenstherm Kft-től
megszokott módon – a legkedvezőbb piaci ár
párosul. A termékek a kereskedőpartnereknél
folyamatosan megtekinthetők és megrendelhetők.
Fenstherm Kft.
3390 Füzesabony, Hunyadi út 72.
Tel/fax: 36/542-578, 36/542-591
E-mail: info@fenstherm.hu
Internet: www.fenstherm.hu

HÁZ és KERT

8600 Siófok, Jégverem u. 1. • Tel.: 84/519-400 • Fax: 84/519-401
E-mail: info@thermo-sio.hu; thsio@t-online.hu • www.thermo-sio.hu
Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 7.00–15.00
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