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A hatékony árnyékolás életünk része, amely
szerepet játszik mind otthonunkban mind a
munkahelyünkön. A modern árnyékolóknak
szám-talan követelménynek kell megfelelniük. A
különféle árnyékolókat alapvetően két csoportra
oszthatjuk: külső, illetve belső szerkezetekbe. 
A korábbi századok törésszerű ablakait modern
korunkban felváltó hatalmas üvegfalak nem
csupán átlátszóvá tették az épületeket – s velük
az életünket is – hanem kellően fel is forrósították
nyári mindennapjainkat. A természetes fénynek
elválaszthatatlan társa a meleg. A tavasszal még
csak simogató napsugarak nyárra már tőrként
szurkálják szemünket és bőrünket. Menekül-
nénk előlük, ám kiépített védelmi rendszer nélkül
kevés esélyünk van a szabadulásra. Az árnyé-
kolók gyakran egyben a betekintés elleni védel-
met is szolgálják, és így védik otthonunkat a
kíváncsi tekintetektől, miközben bentről nem
akadályoznak bennünket a szabad kilátásban. Az
árnyékolóknak tehát nagyon sokoldalúnak kell
lenniük, hiszen feladatuk is sokrétű. Adott eset-
ben teljesen el kell sötétíteniük egy-egy helyi-
séget, nyaranta hűvösen kell tartanunk laká-
sunkat, télen pedig fontos, hogy segítségükkel
fűtési energiát takaríthassunk meg. Mindemellett
szót ér-demel esztétikai szerepük is, hiszen a
modern építészet részeként az igényes árnyé-
kolók egyedivé varázsolhatják házunk homlokza-
tát. Lakások, családi házak,
irodák berendezésekor ma már
elengedhetetlen a megfelelő
árnyékolástechnikai eszközök
beépítése. Az épületek nyílás-
záróin, üvegfelületein keresztül
érkező hőenergia és fény sza-
bályozására a külső, mozgatha-
tó árnyékolók a leghatásosab-

bak. A redőnyök nagyon jó hőszigetelők,
csökkentik a zaj és a por épületbe jutását,
valamint részleges betörésvédelmet is nyújtanak.
A külső árnyékolók előnye, hogy a napsugarak
80-90%-át az ablaküveg előtt állítják meg. Az
ablaküveg és az árnyékoló között található
légrésnek köszönhetően a levegő itt szabadon
áramolhat, ezáltal a hő nem szorul meg a két
felület között. A felhasznált anyagok és formák
sokaságának, a gazdag színvilágnak, és a külön-
böző kialakításoknak köszönhetően a külső
árnyékolók számos ízlésvilágba illeszthetők. A
redőny rendelkezik a legjobb hatásfokkal a külső
behatások (hő, fény, szél, csapadék) ellen,
redőnnyel védheti otthonát, mely készülhet
műanyag, illetve alumínium palásttal. A redőny-
lécek különböző színekben rendelhetőek, az
alumíniumot, felületre ráégetett lakkozással
kezelik a tartósság biztosítása érdekében. Az
alumínium lamellák belsejében poliuretán hab
fokozza a hő- és hangszigetelő képességet. A
szinterezett lefutókban gumibetét csökkenti a
zajt, megakadályozza a por beszivárgását. Külső
tokkal a redőny utólag is szerelhető, ráépített bel-
sőtokos rendszert a nyílászáróval együtt kell
beépíteni. A redőnyök esetében napjainkban
egyre többen rejtik el a tokrendszert. Így az
épület homlokzatán nem ékeskedik a redőnytok
burkolata. A beépíthető változat, illetve a vakol-

ható létezik. Az építkezés vagy
meglévő ingatlan esetében az
épület műszaki paraméterei
határozzák meg, melyik meg-
oldást tudjuk alkalmazni. A biz-
tonság érdekében rendelhető
feltolás gátlóval is, így védelmet
nyújt a betolakodókkal szem-
ben. Az alumíniumredőnyök
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térhódítása a minőségi kö-
vetelmények növekedésével
az árnyékolástechnikai esz-
közök hazai piacán is megfi-
gyelhető. A kiváló minőség-
ben kifejlesztett, hőszigetelés-
sel ellátott, speciális, esztéti-
kus megjelenésű, alumínium
redőny-lécek minden nyílás-
záró-mérethez alkalmazhatók.
Az alumíniumredőny kiváló hő
és zajvédelmi tulajdonságai
mellett biztonsági funkciót is
ellát. A tokban elhelyezhető
miniquick retesszel a feltolás
ellen védve van, ezen felül
MABISZ bizonyítvánnyal is rendelkezik, tehát
késlelteti a betörést. A redőny nappal védi a bú-
torait és növényeit a napsugárzás káros hatá-
saitól, éjjel pedig biztonságot nyújt a kíváncsi te-
kintetek és a betörők ellen. Az automatizált
redőnyök az ön által beprogramozott időben
lefelé, vagy felfelé irányuló mozgást végeznek,
megtévesztve a betörőket, hiszen az otthona
lakottnak tűnik.
A zsaluzia az építészek számára különlegesen
modern megjelenést kínál, ugyanakkor biztosítja
otthonunk kényelmének kialakítását. Széles
lehetőség az alkalmazásra, ideális megoldás
mind családi házak, mind középületek, kórhá-
zak, iroda és ipari épületek számára. A külö-
nösen hosszú élettartam zálogai a lakkal kezelt
lamellák, a létra, és a vezető szál, mely speciális
kopásálló anyagból készül. A lamellák mozgatha-
tóságának köszönhetően maximálisan szabá-
lyozhatjuk a fényerősséget. Az elért védelem

értéke összehasonlíthatatlanul
nagyobb, mint a belső árnyé-
kolóké. A terasznapellenzők
egyszerű működésükkel és
kecses formájukkal hódítanak.
Az átgondolt műszaki tartalom-
nak és az esztétikus megje-
lenésnek köszönhetően a
könyökkaros napellenzők egy-
fajta névjeggyel látják el há-
zainkat, teraszainkat. A terasz-
napellenzők három fő típusát
különböztetjük meg: tokozott,
féltokozott és könyökkaros
napellenzők. A könyök-karos
tokozott napellenzők esztéti-

kus megjelenésükkel és egyedi technikai meg-
oldásaikkal hódítanak. A teljesen tokozott kivitel-
nek kö-szönhetően a napellenző valamennyi
alkotó-eleme védett. A tok különösen a napellen-
zővásznat óvja az időjárási viszontagságoktól. A
felszereltség változatos részletei így, mint a
védőtető, a dőlésszög állító hajtómű, a fix vagy
leereszthető drapéria, és az intelligens vezér-
lések egytől-egyig a funkcionalitás és kényelem
legmagasabb fokát nyújtják. A könyök-karos
technika számára még a különösen nagy méretű
teraszok árnyékolása sem jelent problémát. Az
ablaknapellenző a nagyméretű ablakfelületek és
függőleges homlokzatok jól működő és
észrevétlen árnyékolói, amelyek segítségével a
belső terek hőmérséklete kellemesen hűvösen
tartható. A függőleges és lengőkaros ablak-
napellenzőket éppen ezért családi házak és
nagy irodaépületek árnyékolására is szívesen
használják. Kis tokméretének köszönhetően ez
a típus kiválóan alkalmazható kisméretű abla-
koknál, amelyek árnyékolását utólagosan sze-
retnék megoldani. A zsalugátereket, spalettákat
évszázadok óta ismerjük és alkalmazzuk külön-
böző építészeti stílusok meghatározó eleme-
ként, régóta a népi építészet részét képezi.
Kastélyok, táj-házak, ódon pincék őrizték meg
számunkra az egykori mesterek ma is csodálatra
méltó alkotásait. A zsalugáterek és spaletták szá-
mos típusával találkozhatunk, egyedülálló forma-
gazdagságukkal minden környezetben elegáns,
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praktikus kiegészítői az
épületeknek. A klasszikus
zsalugáterek – melyek az
abla-kok, ajtók gyakori
kísérői – általában kétszár-
nyú kivitelben, jellegzetes
döntött, egymást részben
takaró zsalu levelekkel (más
néven lamellákkal) készül-
nek, formai kialakításukat
tekintve mart, vésett, szöges, íves és egyenes. A
zsalugátereket a lamellák működése és helyzete
alapján is megkülönböztetjük, így nyitott vagy zárt
állású fix lamellás, valamint mozgatható lamellás
típusokat is választhatunk aszerint, hogy az
árnyékolás, a sötétítés, a biztonság vagy a meg-
jelenés a legfontosabb számunkra. A zsalugáter
utólag is felszerelhető. A spaletták csoportjának
talán legismertebb tagja a deszkaspaletta,
hiszen ki ne találkozott volna a jellegzetes
tulipános, lóherét vagy szívet megformáló áttört
díszítéssel régi parasztházak, pincék spalettáival.
A deszkaspaletták általában 2-4 cm vastag tömör
falapból készülnek, a belső oldalon általában „Z”
alakú merevítéssel, ezért már elődeink is első-
sorban a biztonság, és csak másodsorban az
árnyékolás miatt alkalmazták, az említett
motívumokkal a táj jellegének megfelelően
díszítették. A Balaton-felvidéken és más történel-
mi borvidéken a régi pincék felújításánál és újak
építésénél is egyre gyakrabban válnak az
épületek díszévé. A spaletták kevésbé ismert
tagja különböző betétekkel, mart és egyenes
kazettákkal készül, a zsalugáterekhez hasonlóan
a szárnyak önálló keretet alkotnak. A betétek vál-
tozatos kialakítása, a szárnyak osztása, a külön-
böző színek és minták harmóniája szinte végte-
len teret adnak fantáziájának. A zsalugáterek,
spaletták szépségét és élettartamát egyaránt
meghatározza a gyártás során felhasznált alapa-
nyag minősége. Az időjárásnak fokozottan kitett
árnyékolók ezért kiváló minőségű, hibamentes
borovi fenyő, vörösfenyő, tölgyfa alapanyagokból
készülnek. Az önálló tokszerkezet biztosítja a
zsalugáterek változatos működtetését egy, kettő
vagy akár több szárny esetén, nyíló, toló vagy
harmonika kivitelben egyaránt. Bármilyen

nyílászáróra akár utólag is
elhelyezhető bontás vagy a
meglévő nyílászáró sérülése
nélkül. Az alkal-mazott kiváló
minőségű ROTO zsalutábla
komfortvasalatok minden
helyzetben a tökéletes meg-
oldást kínálják. A robosztus
pántok és kiegészítők
hosszú évekre garantálják a

hibátlan működést, örömet szerezve ezzel az
egész családnak. A speciális, több méretben
választható, állítható kivető-pántok lehetővé
teszik a táblák 180 fokos nyitását akkor is, ha
azok nem a falsíkra vannak beépítve. A hagyo-
mányos nyíló zsaluk, és spaletták esetén a táblák
rögzítését kinyitott állapotban automata biztosítja,
így nincs szükség a homlokzaton felszerelt, nem
mindig esztétikus egyéb tartozékra. A kézi vagy
akár elektromos nyitószerkezet lehetővé teszi,
hogy a zsalugátereket akár az ablakok, ajtók
kinyitása nélkül, kényelmesen az otthonunkból
kinyissuk, vagy bezárjuk. A harmonika kivitel
esetén az egymáshoz kapcsolt táblák precíz
mozgatását egy felső vezetőrúd biztosítja. A moz-
gatható lamellás zsalugáterek gyakran a régi,
festéktől vagy rozsdától működésképtelen moz-
gatórudak rossz emléke miatt kerülnek háttérbe.
A ROTO vasalatcsalád ezt a problémát korszerű,
felületkezelt alumínium zsalulevél mozgató
rúdgarnitúrával, valamint a lamellák végébe mart
végdarabbal oldja meg. 
A zsalugáterek és spaletták változatos színek-
ben, igényes és tartós felületkezeléssel minden
épület esztétikus, nélkülözhetetlen kiegé-szítői
lehetnek. A hangsúly azonban az igényes és
tartós felületkezelésen van! A speciális felület-
előkészítés, a mártással vagy locsolással a
felületre egységesen felvitt alapozó és közbenső
réteg, valamint a fedőréteg magas nyomáson
történő szórása kiváló felületi minőséget biztosít.
A vizesbázisú lazúrok használatával kiemelhetjük
a faanyag változatos erezetét, megőrizhetjük a fa
természetes, páratlan szépségét. A felületke-
zelés színét az épület homlokzata, jellege és a
nyílászárók színe egyaránt befolyásolja. Az alkal-
mazott vasalatok kiválasztásánál szintén fontos
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szempont a külső megjele-
nés, így például fekete, fehér
vagy eloxált tartozékokkal
szerelhetjük termékeinket. A
napellenzők családi házak,
nyaralók teraszára, üzletek
kirakatai fölé, vendéglők asz-
tala fölé szerelhetők. Ki-
válóan használhatók ablakok
árnyé-kolására is. A napellen-
zők UV stabilizáló kiváló minőségű ponyvákkal
készülnek melyek nagy választékban kaphatók,
víz és szennytaszító, valamint gombásodás ellen
impregnálással vannak ellátva. Megvédi a házat a
felmele-gedéstől, bútorait, szőnyegeit, függö-
nyeit a kifakulástól. Egyéni esztétikai minőséggel
ruházza fel környezetét. Kézi és motoros moz-
gatás egyaránt lehetséges. A motor utólag is
beszerelhető. A motoros napellenző automatizál-
ható szél és fényérzékelővel, infratávirá-nyítóval
is.
A belső árnyékolók optimális hő-, és fényvi-
szonyokat teremtenek a lakásban, csökkentik a
zajszintet, jól megválasztott színükkel hangu-
latossá és egyedivé varázsolják a lakókörnye-
zetet, barátságossá a munkahelyet. A belső
árnyékolók egyik célja, hogy megóvják laká-
sunkat a túlmelegedéstől, mindemellett lak-
berendezési szerepet is betöltenek, hiszen
otthonunk egyediségének hangsúlyozására a
belső terekben még nagyobb hangsúlyt fek-
tetünk. A belső árnyékolók a Nap energiájának
15-40%-át verik vissza. A belső árnyékolók a
fogyasztó egyéni ízlése szerint készülnek.
Egyszerűen használható szerkezetek, melyek-
kel, néhány mozdulattal teremthet otthonában
kellemes hangulatot. Az árnyékolókkal egyes
helyiségeket elsötétíthet, és a megfelelő ter-
mészetes megvilágítással kiemelheti lakásának
egyes részleteit. A belső árnyékolók is védenek
a nem kívánt külső betekintők ellen. Az
árnyékolókkal előhívható fény- és árnyjátékok új
dimenziókat nyitnak a belsőépí-tészetben.
Legyen a stílus egyszerű, elegáns vagy romanti-
kus, a belső árnyékolók széles választékával
semmi sem lehetetlen. Roletták hasznosak
lehetnek a hagyományos függönnyel szemben,

elhelyezhetők a redőnytok-
ban, vagy anélkül is. A
működési módok lehetnek
rugósak, gyöngysorral mű-
ködők, valamint a legújabb
zárt rendszerű rugós kivitel,
mely bármely pozícióban
megállítható egy könnyű kéz-
mozdulattal. Alkalmazható-
sága szinte határtalan, mind

a szín, mind az anyagválaszték területén
egyaránt. A belső árnyékolók közkedvelt változa-
ta a reluxa. Népszerűségük egyik oka kétségte-
lenül az olcsóságuk, hiszen néhány ezer forintéit
bármelyik barkácsáruházban szert tehetünk
rájuk. A műanyag, illetve fémlapocskák zsinórra
felfűzött sorai bizonyos hővédelemre is képesek,
miközben a lamellák forgatásával a beáramló
fény mennyiségét is szabályozhatjuk. A reluxák
azonban érzékeny jószágok, a ráncigálást
nehezen tűrik. A reluxa függőleges változata a
szalag-függöny, amelyet káprázatos szín- és
méretgazdaságban kínál a piac. Az időtálló
poliészterből, akrylból és üvegszálból készülő
árnyékolók akár motoros változatban is meg-ren-
delhetőek. Ezt a változatot azonban elsősorban
irodákban célszerű alkalmazni. A sötétítőfüggöny
és a reluxa keresztezése a vászonroló, hivatalos
nevén roletti. A hagyományos vászonrolók
helyett modem, speciális rolóvászon anyagokkal
és biztonságosan működő rugós fémtenge-
lyekkel, nagy színválasztékkal készül. Ablakra,
ajtóra, szobai térelválasztónak, irodába, oktatási
intéz-mé-nyekbe, vetítőtermekbe, előadókba
sötétítőnek és tetőtéri ablakokra. Kivitele lehet:
rugós, gyöngyzsinóros és keretes, valamint két-
tokos kombinált.
A high-tech és kényelem világában távirányítóval
működnek a szórakoztató elektronikai ké-
szülékek, egyetlen gomb megnyomására kinyílik
előttünk a kapu, és távirányító segítségével
működnek az árnyékolók is. A rádiós rendszerek
komfortossá teszik életét. Ha akarja, reggel ki
sem kell kelnie a meleg ágyból ahhoz, hogy
meglássa az első napsugarakat, este pedig nyu-
godtan helyezze a televízió távirányítója mellé a
redőny távvezérlését, és zárja ki a fotelben ülve
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egyetlen gombnyomással a külvilágot életéből.
Intelligens vezérlésekkel az árnyé-kolók figyelik a
napsugárzást, a szél erejét, a beállított időpon-
tokat és teszik a dolgukat. A jó minőségű, EU
szabvány szerint gyártott berendezések utólag
is, egyszerűen a helyszínen automatizálhatók. A
zsalugáterek, spaletták nem csupán a ház
küllemét határozzák meg; az esztétikai érték
mellett fontos szerepet kapnak a biztonságban,
az árnyékolásban, télen védik az otthon melegét,
nyáron megóvnak a forróságtól.
Az ablakok elé szerelt árnyékolók hatásfoka két-
ségtelenül jobb, hiszen a napsugarak jelentős
részét még az ablak előtt visszaverik, illetve
elnyelik. A belső sötétítők hőpajzsként kevéssé
használhatóak, hiszen csak a bejutott hőmennyi-
ség csökkentésére alkalmasak. Felszerelésük
viszont sokkal olcsóbb, ráadásul fontos szerepet
játszanak a lakás felöltöz-tetésében.
Ahogy a nyílászárók, bútoraink, a padlóburkola-
tok, az árnyékolók is rendszeres karbantartást,
ápolást igényelnek. A felületkezelés élettartamát
jelentősen növelhetjük azzal, ha évente 1-2 alka-

lommal zsalu-
gátere inket ,
spalettáinkat
egy speciális
tisztító-ápoló
anyaggal ke-
zeljük. Ez nem
jelent nagyobb
ráfordítást egy
kiadós takarí-
tásnál, jóté-
kony hatását
azonban rögtön tapasztalhatjuk. A tisztító fo-
lyadék eltávolítja a különböző szennye-
ződéseket, az ápolószer, pedig filmszerű,
vízlepergető hatású bevonatot képez a felületen.
A vasalatok karbantartására elegendő évente
egy alkalommal időt szánnunk. Ilyenkor célszerű
a mozgó alkatrészeket műszerolajjal, vagy uni-
verzális kenőanyaggal kezelni. A rendszeres kar-
bantartással biztosíthatjuk zsalugátereink egy-
szerű, kényelmes működtetését, eredeti állapo-
tukban őrizhetjük meg utódaink számára.
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Redőnyök, garázsredőnyök, reluxák, roletták, vászonrolók, szalagfüggönyök,
napellenzők, fix és mobil szúnyoghálók, motorok és vezérlések

2000 Szentendre, Tavasz u. 2.
Tel.: 30/530-4844; 20/945-2115 • Tel./fax: 26/316-534

www.peringer.hu

M I N Ő S É G  •  G A R A N C I A
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1991-ben, a piacgazdaság hajnalán még nem
voltak ismertek a flexibilis bekötőcsövek Ma-
gyarországon. Ekkor alakult meg a KERFLEX
Kft. flexibilis csövek importjára. Kezdetben
még idegenkedett az épületgépész szakma,
de még a kiskereskedelem is ettől a műszaki
megoldástól. Két év alatt felismerte a piac,
hogy néhány technológiai előírás betartása
mellett nemcsak tartós megoldást kínál a haj-
lékony, gumialapú bekötőcső, hanem a szere-
lési idő is töredékére csökken.
A kilencvenes években a flexibilis bekötőcsö-
vek szinte egyeduralkodóvá váltak a merev falú
fémcsövekkel szemben. Ez a fejlődés tette
lehetővé a KERFLEX Kft. számára, hogy a spa-
nyol anyacégtől gyártósort vásároljon, így már
a hagyományosan jó minőségű alapanyagok-
ból itthon készülnek a 9/13 mm-es vízbekötő
csövek. A hazai igényeknek megfelelően a
KERFLEX Kft. megkezdte a gázcsövek
importját is. Időközben változtak az előírások,
így a gumialapú gázbekötő csövekre már csak
szervizeléskor van szükség, új bekötéseknél
már csak szigorú megkötések mellett szabad
ezeket használni.
Ezt felismerve, a KERFLEX Kft. megkezdte a
német GEBO gyártmányú rozsdamentes acél
bordáscső összeszerelését. Míg víz esetében
egy jó minőségű gumi alapanyagú flexibilis cső
tíz évnél is többet bír ki, addig egy gázcsövet
kétévente cserélni kell, a gáz szárító hatása
miatt. A kiszáradt gumi törékennyé válik, és
mechanikai behatás során megrepedhet. A
GEBO bordáscső azonban rozsdamentes
acél, illetve krómozott réz alapanyagú, így nem
lép káros kölcsönhatásba a gázzal.
Miért érdemes jó minőségű flexibilis csövet
vásárolni? Egy épület nagyon nagy érték,
elmondható, hogy egy család legnagyobb
vagyona általában az az ingatlan, amelyben
lakik. Egy gyengébb minőségű cső akár egy
nyomásingadozástól, akár a korróziótól szét-
durranhat, mindenféle előzetes jel nélkül, akár
egy-két év elteltével is. A vízkár helyreállítá-

sakor, a biztosítóval és eset-
leg a szomszédokkal történő
egyezkedés során szoktak
sokan elgondolkozni azon,
hogy ebből a párszáz forint értékű alkatrészből
érdemes lett volna jó minőségűt venni, akár
kétszeres áron is. Talán egy kivitelezőnek, egy
szerelőnek sem mindegy, hogy az általa
elvégzett munka alapján legközelebb fogják-e
újra őt hívni, esetleg másnak is ajánlani.
Milyen a jó flexibilis cső? Mivel ma már a hazai
piacon is nagyon sok gyártó van, igen eltérő
minőségű csöveket találunk az üzletek, áruhá-
zak polcain. Alapfeltétel, hogy a flexibilis
csövön lévő fémszövet kellőképpen körbeve-
gye az önmagában nem annyira erős gumicsö-
vet. Ha ez a háló ruhaanyagra hasonlít fedé-
sében, az jó, de ha inkább egy kerítésre, akkor
ott gond van a minőséggel. (Érdemes egymás
mellé tenni különböző gyártók termékeit!)
Második kritérium a fémszövet anyaga. A leg-
jobb a rozsdamentes acél. Hogy mennyire
rozsdamentes egy anyag, azt igazából az évek
múlásával fogjuk megtudni. Nagyobb mére-
teknél a szövet anyaga lehet horganyzott acél
is, ezt leginkább az ár miatt szokták előnyben
részesíteni az anyagában rozsdamentes acél
bevonatú csővel szemben. A KERFLEX Kft.
kizárólag a legjobb minőségű német és spa-
nyol anyagokat használja, így tudtuk megtartani
vevőinket az árverseny ellenére. Tapasz-talatok
alapján a legnagyobb odafigyelést a végződés
kidolgozottsága igényli. A jó minő-ségű flexibilis
csövek végződését olyan egyenletesen préseli
össze a gép, hogy a préspofák nyoma már
csak látszik, de nem tapintható. A hollandi
anyaga megfelelő vastagságú, a villáskulcs
felfekvési felülete jól kiképzett, kellően nagy.

Terplán Sándor
Amennyiben technikai információra van szük-
sége bekötőcsövekkel kapcsolatban, öröm-
mel állunk rendelkezésükre: KERFLEX Kft.
1106 Budapest, Porcelán u. 3–9.
Tel.: 216-5437, 218-4160; www.kerflex.hu

A KERFLEX Kft. 1991 óta a bekötőcsövek piacán
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• Csatornaidomok 500-as átmérőig
• Műanyag tisztítóaknák és tisztítóidomok
• Akna fedlapok (műanyagból és öntöttvasból)
• Aknabekötő idomok

Nagykereskedők és kivitelezők jelentkezését
az alábbi címen várjuk:

Tel.: +36-48/505-030, Fax: +36-48/355-500
www.bth.eu; E-mail: info@bth.eu



A Hungaro System’s Kft. mint a német RITZ (alap vízellátó
berendezések, fűtő-, hűtőkörök szivattyúi, szennyezett víz
szivattyúk, iszapszivattyúk, csőcsavar, búvárszivattyúk), a
cseh SIGMA (fűtés-keringtető, búvár, centrifugál, csavar
orsós, fogaskerekék, piskóta kerekes, dugattyús szivattyúk,
technológiai szivattyúk, nagy teljesítményű szivattyúk, lógos
vízre szivattyúk, olaj és üzemanyag szivattyúk) és a KOPRO
cégek képviselője.

Széles választékunkból kiemeltünk néhány, a házban és
kertben felhasznált típust.
• EQP szivattyúcsalád alkalmas arra, hogy bármilyen vízből
(patak, tó, csatorna) felszívja a vizet és eljuttassa a
csepegtető vagy öntöző fejekhez.

• WQ típusú búvárszivattyú család szennyezett vizek
üledékek, szennyvízek szivattyúzására, csaádi házak
szenyvízátemelő, továbbá vízzel elárasztott raktárakből,
csatornákból, ásatásokból stb. való víz kiszivattyúzására
alkalmasak. Hatékony segítséget nyújtanak ezen kívül víz szi-
vattyúzásban olyan felszíni és felszín alatti forrásokból,
ilyenek a folyók, a halastavak és a medencék.

• EVJ-EVGU-EVFU családi házakban kisebb házakban,
nyaralókban, kisebb iskolákban, bölcsödékben vagy társas
és gazdasági/üzemi intézményekben, mind a vízellátásra,
mind kertek, díszparkok, sporttelepek stb. locsolására, ön-
tözésére való vízvezeték berendezéseihez alkalmas.

15 éve a szivattyúszakma
szolgálatában
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Megoldás minden szivattyúzási
és öntözési feladatra

Búvár-
szivattyúk

Centrifugál-
szivattyúk

Nyomásfokozók
Átemelők

Fűtéskeringtetők
Tiszta vízre

és szennyvízre

1016 Budapest, Zsolt u. 8/a.
Tel.: 225-8888, 225-8889

Fax: 225-8685
E-mail: hungarosystems@hungarosystems.hu

www.hungarosystems.hu
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Új törvények vonatkoznak a családi házas
gázfűtés kialakítására. Mennyiben befolyásolja
ez a kémény kiválasztását?

A jelenleg érvényben lévő törvények meg-
szigorították a gázüzemű tüzelőberendezések
telepítésének lehetőségeit. Az elmúlt évek
helytelen kazán-kémény kapcsolatából adódó
balesetek hívták fel a törvényalkotók figyelmét,
hogy a fűtés veszélyes üzem, fokozott figyel-
met igényel a tervezése és kialakítása.

Az igyekezet a nagyobb biztonság meg-
követelése és elérésére irányult. A törekvés a
teljes biztonságot nyújtó zárt rendszerű
tüzelőberendezések minél nagyobb mértékű
elterjedésére irányult a családi házas építke-
zések esetén is, hiszen a többszintes, több-
lakásos társasházak esetén már évek óta
használják ezeket a rendszereket. A tapaszta-
latok alapján kijelenthető, hogy használatuk
mellett biztonságban tudhatjuk családunkat!

A gázkazánok rendszerváltozásából eredő
igényeket természetesen követnie kellett a
kéménytechnikának is, ezért a hazai samott
csöves kéménygyártó nagyfokú fejlesztésbe
kezdett és megalkotta a zárt rendszerű
gázkazánok „turbo” típusaihoz a legnagyobb
biztonságot nyújtó samott csöves Turbo ké-
ményrendszert. 

Ez egy háromhéjes rendszer, amely a külső
kéményköpenyből, a belső samott csőből és a
kettő elem közti levegőrészből áll. Műkö-dé-
sének lényege, hogy az égéshez szükséges
levegőt nem a lakótérből -előlünk-  hanem a
kémény levegőcsatornáján keresztül a szabad
levegőből juttatja a gázkazánhoz, az égéster-

méket pedig a kémény égés-
termék elvezető csatornáján
(samottcső) keresztül juttatja
a szabadba. Ezáltal a ké-zü-
lék égőtere a helyiségtől her-
metikusan el van választva, az égéstermék
visszaáramlása a helyiség légterébe gyakorlati-
lag kizárt.  Ez a megoldás különösen az új,
illetve az olyan felújított lakásokban nyújt meg-
bízható megoldást, ahol jól hőszigetelt, ún. „fo-
kozott légzárású” nyílászárók vannak beépítve.
Ezekben az épületekben a hagyományos nyitott
égésterű tüzelőberendezések alkalmazása, az
égéshez szükséges levegő utánpótlása csak
pótlólagos friss levegő bevezető nyílások, ill.
sok esetben csak nyílászárók nyitva hagyásával
oldható meg. Téli időszakban ez a megoldás
többlet fűtési energia felhasználást okoz.

Többszintes épületekben további előnyt
jelent, hogy az egymás feletti lakások tü-
zelőberendezései egy kéménybe köthetők be,
kéményenként akár 10 db zárt égésterű
gázkazán is csatlakoztatható. Ezáltal jelentős
mértékben nő a lakás hasznosítható alap-
területe, jelentős megtakarítás jelentkezik a
beruházási költségekben és a kivitelezés idő-
tartamában is.

Kocsis Csaba
szakreferens

Kémény - a biztonságunkért





FFüürrddőőkkuullttúúrraa,,
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ffiittnneessss

Te lefon:  06-20/466-0194,  06-30/958-1992

Wellness apartman
2 fõ részére pótággyal!

Komplett konyha, dvd lejátszó,
klíma, erkély az apartmanban!

úszómedence, szauna,
jacuzzi, infra kabin, 

élményfürdõ, 
sókamra, aromakabin

8 500 Ft/apartman/éj a Balaton mellett



Kertünkben lévő medencénk tavaszi megtekin-
tése után szomorú látványban lehet részünk.
Elkeseredésre azonban nincs okunk, mivel a
korszerű tisztítószerekkel, teljesen újjá vará-
zsolhatjuk medencénket. A DE-VÍZKŐ termék-
család a medencében kirakódott vízkő eltávo-
lítására alkalmas. Vízszintes felületek esetén a
DE-VÍZKŐ F, függőleges felületek esetén a
DE-VÍZKŐ G, sóbontó elektrolízis alkalmazása
esetén a cella éves tisztítására a DEVÍZKŐ P
készítményünket ajánljuk. Fontos tudnunk,
hogy érzékeny felületek illetve medence fedő
redőnyök tisztítására a DINAX COVER
CLEANER termékünk lehet a megoldás. Ezt a
termékünket ajánljuk vas, mangán, réz kirakó-
dások eltávolítására is. 
Ha a medencénk felületeit tisztává varázsoltuk,
szakítsunk időt a gépészeti elemek ellen-
őrzésére is. Építsük vissza a télre száraz helyre

bevitt vízforgató szivattyúnkat, cseréljük ki az
O gyűrűs tömítéseket a szivattyún, a golyós
csapok csatlakozásánál, a hollandereknél.
Ezzel bosszantó csöpögéseket előzhetünk
meg. Ellenőrizzük a homokszűrőnk töltetének
állapotát. Először szemrevételezéssel, majd
vízkő próbával, végül biofilm próbával. A
próbáktól függetlenűl 2 évente cseréljünk

szűrőhomokot és évente kezeljük a töl-
tetet DINAX FILTER CLEANER homok-
szűrő tisztító folyadékkal.
Ezek a próbák egy marék homokkal és
a rendelkezésre álló uszodai fertőtle-
nítő és pH csökkentő szerekkel elvé-
gezhetők. Azonban ha nem vagyunk
biztosak magunkban a baleset elke-
rülése érdekében konzultáljunk uszo-
dai tanácsadónkkal.
Utolsó lépésként csináljunk vízpróbát
és ha nem tapasztalunk szivárgást,
esetleg csőelfagyást, akkor megkezd-
hetjük a víz vegyszeres kezelését és
időjárástól függően a felfűtését. Ha
rendelkezünk mérő szabályozó auto-
matikával akkor kérjük annak beüze-
melését, hogy a friss víz az esetleges
vegyszerezési problémák miatt nehogy
tönkremenjen. 
Amint megkezdtük a víz fűtését és kisüt
a nap, újabb problémával kell szembe-
néznünk, algásodás kezdődhet a me-

Kültéri medencék tavaszi takarítása,

üzembe helyezése
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dencénkben. Az algásodás azokon a helyeken
jellemző ahol a fertőtlenítőszerrel és algásodás
megelőző szerrel kezelt medencevíz tartósan
nem cserélődik és a kezelőszerekből létreho-
zott koncentrációk lecsökkennek. Ilyen helyek
a sarkok, lépcsők, lámpák burkolatai, ellenára-
moltatók. Ezekre a helyekre 1-2 hónap
üzemelés után a kialakult zöld foltok vagy
először a csúszóssá vált felület hívja fel a figyel-
met. Különböző algafajták telepedhetnek meg
medencénkben, vannak amelyek a fényt ked-
velik, de vannak amelyek a sötétben érzik jól
magukat. Fontos tudnunk, hogy gátolhatjuk
megtelepedésüket azzal ha a felületeket rend-
szeresen pormentesítjük kefés medence-
porszívóval, az így letisztított felületen nehe-
zebben tapadnak meg az algák és a kisebb
felület is kevesebb élőlénynek nyújt lehető-
séget a letelepedésre. A homokszűrő öblítése,
nagyobb vendégsereg után, vagy esőzés
esetén, külön is javasolt. Így elkerülhető a
szennyeződések homokszűrőben való feldúsu-

lása. Amennyiben ez bekövetkezik, a fertőt-
lenítőszer koncentráció a homokszűrőben kri-
tikus szint alá csökken, ez segíti a biológiai
szennyeződések szaporodását. Az így kialakult
állapot már csak úgynevezett sokkolással
vagyis a fertőtlenítőszer koncentráció jelentős
növelésével szüntethető meg. Elkerülhetjük az
ilyen helyzeteket amennyiben automata vegy-
szeradagoló és szűrőöblítő rendszerünk van.

Tovább fokozhatjuk
a biztonságot az
úgynevezett széles
spektrumú csíraölő
szerekkel: ilyen
készítmény a
DINAX Kft. által forgalmazott DINADOX klór-
dioxid tartalmú aktívoxigénes készítmény, ami
klóros termékekkel együtt adagolva je-
lentősen megnöveli a medencénk higiéniás
biztonságát. Kültéri medencék esetén újdon-
ság az eddig csak kerti tavakban és víztározók-
ban használt ultrahangos algásodásgátló
készülékek megjelenése. A termék elterjedése
során lecsökkent ára elérhetővé tette kisebb
kerti tavak és úszómedencék, tüzivíz tározók,
szökőkutak tulajdonosai számára is. 
Az algák elleni harcra speciálisan kifejlesztett
transzduktorok sorozatát úgy tervezték, hogy a
kibocsátott frekvencia megöli az algákat. A
frekvenciákat tudományos kutatás keretében
kísérletezték ki és az utóbbi évek fontos
innovációját jelentik a vízkezelésben. A vízben
az ultrahangok terjednek és roncsolják az
algasejteket. A frekvenciákat úgy kísérletezték
ki, hogy elérjék a sejtek rezonanciáját a sejt-
falakat felszakítva. 
A halakat, vízi növényeket és más vízlakó
élőlényeket semmilyen káros hatás nem éri az
ultrahangtól. A programtól függően a baktéri-
umok, a biofilmképző egysejtűek is kiirthatók.
A DINASONIC az úgynevezett szkimmeres
medencék falába beépítve, akkor is gátolja az
algaképződést, amikor a víz nem kering és a
fertőtlenítőszer nem frissül benne. Ezek a
medencefajták a legveszélyeztettebbek, a holt-
terek kialakulása szempontjából. 
Aki a természetes tó híve és fertőtlenítőszerek
nélkül kívánja fürdésre is használt tavát tisztán
tartani, annak a DINASONIC mellett a TISZTA-
TÓ MCAL biológiai termékünk jelenthet még
megoldást. A teljesen lebomló, a növényekre
és vizi élőlényekre nem ható készítmény a
káros algaszaporulatot jelentősen csökkenti.
Rendszeres használata mellett a tó vize egész
évben áttetsző, természetes csillogású marad.

Diós András – Dinax Kft.
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Mi már rájöttünk, hogy életünkkel többet kell
kezdeni, mint az anyagi gyarapodás, ami
ráadásul sohasem eredményez boldogságot.
Néhányan a végsőkig várnak, hogy erre rájöj-
jenek. Mi megspóroljuk Önnek a várakozást,
és segítünk, hogy teljes és boldog életet éljen.
A tél sokunk életében a mozgásszegény,
otthonülős időszakot jelenti. Hangulatunk és
egészségi állapotunk javítása érdekében egy-
egy hétvégére igénybe vesszük egy jó well-
ness szálló szolgáltatásait. Elgondolkodtunk-e
már azon, hogy egy ilyen szálloda wellness
szolgáltatásai akár az otthonunkban is teljes-
körűen elérhetők lehetnek?
Az otthoni wellness beruházás megvalósítása-
kor sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem a sa-
ját, jól átgondolt igényeikből indulnak ki, ha-
nem végigjárják a különféle részszolgáltatáso-
kat nyújtó cégeket, és külön-külön választják ki
a legjobb szauna ajánlatot, a legnagyobb me-
dencét és azt a fitneszgépet, ami a legjobban

elfér a fennmaradó helyen. A következmény az
egyre ritkábban befűtött szauna, a porosodó
fitneszgép, és csak a szomszéd gyerekei által
használt medence. De hogyan is lehetne jól
dönteni és összhangot teremteni, amikor az
uszodás cég minél nagyobb medencét, a
szaunás cég szaunát és infrakabint, a fitnesz-
gépek forgalmazója pedig mindezek helyére
fitneszberendezéseket képzel el.
A megoldás olyan szakcég megbízása, akinél
egy helyen állnak rendelkezésre a termékek, a
tapasztalat és a szaktudás ahhoz, hogy az
otthonunkban kialakítandó saját wellnessbiro-
dalmunk olyan legyen, mintha ránk öntötték
volna. A wellnesscég a lehető legtöbb informá-
ciót begyűjti a felhasználókról: számuk, életko-
rúk, egészségi állapotuk, betegségeik, mun-
kájuk és szabadidejük aránya, eloszlása, már
korábban kialakult egészségmegőrző szoká-
saik, társasági életük, stb. Felmérik az otthon
sajátosságait: mérete, elrendezése, természeti
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adottságai, műszaki lehetőségek, környezeti
kötöttségek, stb. Beszélnek a működtetés
költségeiről, a járulékos feltételekről, a be-
építésre ajánlott eszközök használatához szük-
séges időről és azok hatásairól. Elmondják,
hogy milyen hatást gyakorol a létrejött well-
nesstér a környezetre, amelyet háromdimen-
ziós látványtervek segítségével tekinthetünk
meg.

Egy ad hoc jelleggel összeválogatott termék-
halmaz helyett mindenki szívesebben vásárol
egy értelmes, egyénre szabott otthoni well-
nesskoncepciót.

A témáról bővebb információt az alábbi elér-
hetőségeken kaphat: www.finnrelax.hu
Ingyenesen hívható zöldszámunk:
+36 80 980 900


