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Az infra
Az egészséges infravörös mélymeleg terápia
Az infravörös sugárzás egy, az emberi szem
számára láthatatlan, természetes elektromágneses sugárzás, amely közvetlenül melegíti fel
a testünket, nem pedig a bennünket körülvevő
levegő által. Az, hogy piros fényjelenséggel jár,
tévhit. A hullámhosszt figyelembe véve háromféle infravörös sugárzást különböztetünk meg:
infravörös A (rövidhullám), infravörös B (középhullám), infravörös C (hosszúhullám).
Az orvostudományi kísérletek által is vizsgált
speciális lávahomok-kerámiacső technológiát
alkalmazó infrakabinokban a sugárzók hőmérséklete 300-320°C, melyek így nagy részben
infravörös C sugárzást adnak le. A lávahomok
hőmérsékletcsökkentő és -megtartó hatása
miatt a kabinhőmérséklet testhőmérséklet
alatti, vagy a körüli marad.
Az infrakabinban akkor ülünk helyesen, ha háttal neki dőlünk a sugárzónak. Ennek köszönhetően a besugárzott háti területen a bőr alatti

erek kitágulnak. A fokozott vérellátás egy természetes és egyenletes pirosodással válik jól
láthatóvá. A hőt a vér és a nyirokfolyadék felveszi és elszállítja a mélyebb szövetrétegekbe.
A vérkeringés által az egész test belsejébe eljut
a meleg, nem csak a közvetlenül sugárzott gerincoszlop melegszik át. Az infravörös mélymeleg sugárzásnak ez a módja teljesen természetes és kellemes érzetet nyújt. Mivel
testünknek az a feladata, hogy állandóan 37°C
körül tartsa hőmérsékletünket, a testünkben
lévő szabályozó mechanizmusoknak köszönhetően a környezet felé hőleadás történik.
Bőrünk vérellátása javul, megkezdődik az
izzadás folyamata. Az alacsony hőmérsékletű,
infravörös mélymeleg technológiának köszönhetően, mely során a kabin hőmérséklete 35°C
körüli tartományban van, a kabinhasználat
során nem terheljük meg a szívet és a keringési
rendszert.
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Azok az infrakabinok, amelyeken nemzetközi
orvostudományi vizsgálatokat is végeztek,
bizonyítottan az alábbi élettanilag pozitív hatásokat fejtik ki az emberi testre:
• immunrendszer erősítés;
• fájdalomcsillapító örömhomok fokozott megjelenése;
• belső testhőmérséklet emelkedése;
• vérkeringés;
• vérnyomás csökkenés;
• a bőr és a szövetek fokozott vérellátása;
• fokozott anyagcsere, valamint a kötőszövetek ellátásának javulása;
• hatékony méregtelenítés és salaktalanítás.
Testünk természetes erősítése infravörös
mélymeleg terápia által
Az infravörös mélymeleg terápia rendszeres
használata segít egészségünk megőrzésében

és a betegségek megelőzésében. Az alap testhőmérséklet emelkedésekor az immunrendszerünk aktivizálódik. Felgyorsulnak az anyagcsere folyamatok. A szövetek vérellátása
fokozódik, ezáltal a tápanyag és oxigén is gyorsabban épül be szervezetünkbe. A szövetek
anyagcsere-folyamata javul. Immunrendszerünk gyorsabban és hatékonyabban működik,
ezáltal a kórokozók gyorsan elpusztulnak, a
gyógyulás folyamata felgyorsul. A terápia segítségével testünkben egy önszabályozó és öngyógyító folyamat indul meg azáltal, hogy
testhőmérsékletünk minimálisan megemelkedik, de nem haladja meg a 38°C-t.
A fokozott vérellátásnak köszönhetően a bőr,
az izomzat és a kötőszövetek oxigén- és tápanyag-ellátottsága javul. Immunrendszerünk
erősödik, és hatékonyabban működik. A méregtelenítés és salaktalanítás is hatékonyabbá
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beszélve. Továbbá sokan panaszkodnak a túlsúly okozta problémákról, stressz által okozott
kimerültségről (burn-out/kiégési szindróma), a
legyengült immunrendszer miatti gyakori megbetegedésekről, koncentrációs zavarokról (az
agy nem elegendő oxigén ellátottsága miatt).
Bizonyítást nyert, hogy az infrakabinok rendszeres használata ezeket a problémákat segít
kiküszöbölni azáltal, hogy a gerincoszlop
izomzatának vérellátását serkenti.

válik, továbbá a fájdalomcsökkentő és az
örömérzetért felelős hormonok működése is
jelentősen emelkedik. A hő hatására az izomszálak megnyúlnak, az izommerevség és
izomgörcsök ellazulnak.
Az emberek többsége már az első kabinhasználat után is kellemesebb közérzetről és pozitív
hangulatváltozásról számol be. Minden egyes
kabinhasználat után nyugtázhatjuk, hogy tettünk
valamit egészségünk megóvása érdekében,
mely által életminőség javulást figyelhetünk meg
magunkon. Az infravörös mélymeleg hatásának
köszönhetően csökken a stressz okozta feszültség. Azok, akik hát- vagy nyakfájásban szenvednek, rendszeres kabinhasználat során napokon
vagy pár héten belül jelentős javulást figyelhetnek meg. Immunrendszerünk is erősödik,
melynek köszönhetően nehezebben leszünk betegek, ellenállóbbakká válunk influenzás időszakban és sok betegséggel szemben. A fokozott
vérellátásnak köszönhetően agyunk vérellátása
is javul, mely által pihentebbnek, tevékenyebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat. A fokozott kalóriaégetés a diéta kiegészítőjeként segíti a testsúlycsökkentést.
A felnőtt lakosság fele szenved gerincbántalmakban, a porckorong problémákról nem is

Az infravörös, mélymeleg terápia további
hatásai:
• A hő hatására az erek kitágulnak, melynek
köszönhetően a vérellátás és a vérkeringés
javul, a vérnyomás csökken, a szív kevésbé
lesz terhelve.
• A hő hatására az izomszálak megnyúlnak, az
izommerevség és izomgörcsök ellazulnak.
• Rheumatikus problémák tartósan enyhülhetnek.
• Az immunrendszer pozitív befolyásoltságának köszönhetően az allergiás panaszok
csökkenthetőek vagy akár el is múlhatnak.
• A pórusok izzadás általi hatékony
mélytisztításának és a bőr fokozott vérel-
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látásának köszönhetően a bőrhibák láthatóan javulnak vagy eltűnnek, a bőr feszes és
egészséges lesz, szebbé válik.
• A zsír, salak- és méreganyagok az intenzív
izzadás által távoznak testünkből. Az
infravörös C hullámhosszú sugarak 0,1-0,4
mm mélyen behatolnak a bőr felső rétege
alá, ahol a hajszálereket és a nyirokszöveteket stimulálják, így testünket megtanítják
arra, hogy mintegy önmagát gyógyítva,
belülről izzadjon kifelé.
• Fejfájás és migrén esetén is hatékonyan segít a rendszeres kabinhasználat.
Infrakabin otthon
Manapság már az otthonunkban is élvezhetjük
az infrakabin előnyeit. Egy ilyen kabin kis méretéből adódóan akár a fürdőszobában, akár a
hálószobában is felállítható. A komplett wellness megoldásokat nyújtó cégeknél lehetőség
van a háromdimenziós látványtervek elkészíttetésére is, amelyek segítségével tökéletesen
megtervezhető a beépítendő kabin és annak
környezete. A kabinok használatához csak egy
220 V-os hálózati csatlakozóra van szükség;
energiaigényük nem több egy porszívóénál.
Kerüljük az olyan olcsó sugárzókkal felszerelt
kabinok használatát, amelyek szemkárosodást
és égési sérüléseket okozhatnak! Vásárlás
előtt mindenképpen tájékozódjunk ezekről, és
feltétlenül olyan kabint vásároljunk, amiben a
sugárzó nem okoz szemkárosodást, még ha

bele is nézünk, illetve kialakításának köszönhetően nem
képes megégetni bőrünket.
A jó minőségű, orvostudományi
kísérletekkel vizsgált infrakabinok hozzájárulnak egészségünk és közérzetünk mindennapi javulásához. A legjobb
minőség érdekében, vásárlás
előtt tekintse meg az adott kabinra vonatkozó sugárbiztonsági szakvéleményt, a műszaki
jelentést, a gyártó nyilatkozatát
az EU-konformitásról és az
elvégzett orvostudományi kísérletekről szóló tanulmányokat.

Az infrakabinok működése iránt érdeklődő
olvasóink a Finnrelax ingyenes zöld számán
(+36 80 980 900), illetve a www.finnrelax.hu
honlapon kaphatnak további hasznos információkat.

Medencék 2007-ben is
Szentendréről!
Ma már egyre többen engedhetik meg
maguknak, hogy otthoni, családi medencéjük
legyen. Az első medencéjükön gondolkodóknak ezzel kis összefoglalással igyekszünk
segíteni a megfelelő típus kiválasztásában.
Milyen medencénk legyen?
Műanyag? Fóliás? Csempézett? Üvegmozaikos? Kerek? Szögletes? Ovális? Egyedi formájú? Változó mélységű? Ha Ön munkatársainkhoz, üzleteinkhez fordul, ott is felteszik
ezeket a kérdéseket ahhoz, hogy korrekt ajánlatot tehessünk egy megfelelő medence elkészítésére.
Az egyik legolcsóbb a fémfalú-fóliabélelésű
medence.
A legkedvezőbb ár/érték viszonnyal az acélköpenyes, fóliás medencék rendelkeznek. Rövid telepítési idejük, akár házilag is összeépíthető mivoltuk és kedvező áruk teszik vonzóvá
ezeket a típusokat. A földre helyezhető, illetve
részben vagy teljesen süllyesztett kivitelben az
összeszerelt fémszerkezetre kerül fel a gyárilag
elkészített UV stabil, időjárásálló fólia, ami a
medence vízzárását, burkolatát adja. A fólia elöregedése esetén, nyolc-tíz év múlva viszonylag egyszerűen cserélhető, így a medence
könnyedén felújítható. Tanács: ne tévesszük
össze a hipermarketekben, nagy barkácsáruházakban kapható néhány tízezer forintos

fémfalú-fóliás medence szetteket az uszodatechnikai cégeknél kapható, merőben más
élettartamú anyagokból álló párszázezer forintos készletekkel! Nem ugyanarról a termékkategóriáról van szó!
Szintén olcsónak számító medencefajta - a
hegesztett polipropilén medence.
Polipropilén lemezekből műanyaghegesztési eljárással készülnek. Ezek a medencék
egyedi méretre és formára is készíthetők. Beépített lépcsővel, ülőpaddal, gépházzal is rendelhetők. Megoldható a feszített víztükrű
kialakítás is.
A műanyag színe évek alatt fakulhat, nemigen lehet tenni ellene. Az olcsóbb magyar
alapanyag tulajdonságai általában ilyen szempontból elmaradnak az importéval szemben. A
polipropilén lemezen a karcolásokat nem lehet
javítani, nem polírozhatóak. Ha végképp megcsúnyulnak, a nagy munkával, rombolással
járó teljes csere mellett lehetőség van fóliával
bélelni őket, így továbbra is esztétikus látványt
nyújthatnak.
Földfelszín feletti, természetbarát megoldás
a fa szerkezetű medence!
Telepítésük vasbeton aljzatra történik. A gépészetet föld alatti aknában vagy a külső fa
lépcső alá épített gépészeti térben ildomos elhelyezni. A medence falait felületkezelt északi
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fenyőből gyártjuk. Többféle típusú famedencéinket készletben árusítjuk, mely tartalmazza az összeépítéshez szükséges valamennyi faanyagot, rögzítőelemeket, csavarokat. A
medence belső, vízzáró burkolatát adó medencefóliát a helyszínen már összeállított
szerkezeten, méretre készítjük el, így nem
csak a fólia színe, de vastagsága is megválasztható.
Az épített formák szabadsága - közép árkategóriás épített, fóliabélelésű medencék.
Amíg az acélköpenyes fóliás medencék méretei, formái adottak, hiszen nagyüzemekben,
gépsorokon, sorozatban készülnek, addig
például zsalukő, beton falazóblokkok használatával a megrendelő kívánsága szerinti egyedi
méretű és alakú medencéket tudunk építeni. A
megfelelő építészeti munkák elvégzése után
ezekre a helyszínen hegesztjük össze a fóliabélést. Szín, felület és vastagság - a megrendelő igénye szerint. Változó vízmélység, esetleg lépcső? Nem okoz gondot megépíteni. Az
így épített medence alkalmazkodhat kertje, háza stílusához, hangulatához.
ISOSTONE - hőszigetelt medence építési
rendszer
Napjaink égető problémája, az energiaárak
nö-vekedése, illetve ennek okán az általunk fogyasztott energia kedvezőbb felhasználása. Ez
alól nem képezhet kivételt úszómedencénk
sem. A medencék fenntartási költségének
egyik meghatározó tényezője a víz fűtésére
fordított energia. Hogyan csökkenthetjük ezt a
kiadást?
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Erre kínál megoldást az ISOSTONE építési
rendszer. Annyit érdemes tudni róla, hogy
előre gyártott, hőszigetelő anyagból készült
építőelemek adják az úszómedence oldalfalát
(betonnal kitöltve), amit azután medencefóliával burkolnak, így a medence teljes falazata
tökéletesen hőszigetelt, ezzel pedig jelentősen
csökkenthetjük a medence fenntartási költségeit.
Ennek az építési technológiának további
előnye, hogy a négyféle íves és kétféle egyenes, jól illeszkedő építőelemekkel egyszerűen
és gyorsan, változatos formákban megépíthető. Szint mint egy összerakós gyerekjáték,
úgy variálhatóak az építőelemek. Bármilyen
ismert, fóliás medencébe is telepíthető komfortnövelő berendezés kompatibilis az
ISOSTONE építési rendszerrel!
Fontos megemlíteni, hogy az ISOSTONE
rendszer Nyugat-Európában évtizedek óta
használt megoldás, az utóbbi években pedig
Magyarországon is számtalan ilyen medence
épült, tehát nem kísérleti, hanem egy jól
működő, bejáratott technológiáról beszélhetünk.
Mindenkinek bátran ajánljuk ezt a megoldást, ha egy jól működő, esztétikus medencét
szeretne, amely gazdaságosan fenntartható,
ugyanakkor rövid időn belül telepíthető! Hazai
terjesztéssel, importálással a SZEUSZ-D KFT
foglalkozik.
Medencék egy darabban - felső közép
kategória
Egyre kedveltebbek a „műanyag” készmedencék. Nem igazán műanyag, hanem 7
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rétegű szendvicsszerkezet üvegszálas poliészter felhasználásával. A poliészter készmedencék óriási előnye a mindössze két-három
hetet igénybe vevő telepítés. Egy darabban,
illesztés nélkül, sablonon készülnek. Színüket
gél réteg adja, mely a jobb gyártmányoknál
többször felújítható. A választékot nyugati
import és magyar termékek jellemzik. Különösen magas minőségi és esztétikai igényeket
lehet kielégíteni a SZEUSZ-D KFT által is forgalmazott medencékkel, melyek beépített
csúszásmentes lépcsővel, ülőpaddal, több
színben rendelhetőek. Persze a fűtés, világítás
sem marad ki belőlük. A beépített acélkoszorú
merevítés hosszú élettartamot és megfelelő
szállíthatóságot biztosít.
Vasbeton medencék - a hagyományos technológia
A medenceépítés hosszú élettartamú, igényesen elkészíthető, szinte legdrágább képviselői a hagyományos, vasbeton medencék.
Burkolatuk jellemzően csempe vagy üvegmozaik. A csempe és üvegmozaik burkolóanyagok ma már a legmagasabb követelményeket is kielégíthetik. A burkolás négyzetmétere a megfelelő anyagokkal néhány ezertől

több tízezer Ft-ig terjedhet, a választott burkolóanyagtól is függően. Ezért a pénzért azonban időtálló, minőségi burkolatot kaphatunk.
A vasbeton medencék készülhetnek
süllyesztett vagy feszített víztükörrel, különböző
formában, változó vízmélységgel, igazán csak
a fantázia és a környezet szabhat határt a változatoknak.
A bemutatott medencetípusaink közül ki-ki
lehetőségeinek, ízlésének megfelelően választhat, de mindig célszerű a szakemberek
tanácsait is meghallgatni.
A családi medence vízmélysége másfél
méter körüli, de inkább kisebb legyen. Így
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kevesebb fölösleges térfogatú vizet fűtünk, forgatunk, vegyszerezünk. Célszerű figyelembe
venni a család összetételét is. A medencét ne
csak úszási célra tervezzük, labdázni, játszani
is lehessen benne. A vizet tisztítani kell. Családi medencénél lehetőleg a homokszűrős vízforgatók beépítése javasolt. A víz tisztán tartásához, pH értékének szabályozásához és a
fertőtlenítéshez vegyszerek és műszerek is
szükségesek. A medence hatásos takarításához pedig különböző hálókra és vízalatti
medenceporszívókra van szükség.
A SZEUSZ-D KFT mintegy 20 fős létszámmal dolgozik. Tervez, telepít, szerel és karbantart családi és közületi fürdő és úszómedencéket, illetve egyedi pezsgőfürdőket egyaránt.
A cég (jogelődeivel együtt tekintve) csaknem
negyven éve foglalkozik uszodatechnikai

tevékenységgel. Saját gyártókapacitással rendelkezik a legkülönfélébb látványelemek (vízköpők, vízgombák, nyakmasszírozók, stb.),
zuhanyok, hágcsók, korlátok, kapaszkodók,
gépészeti elemek (szűrőtartályok, befúvók,
stb.) készítéséhez. Nagy hangsúlyt fektetünk
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az ügyfelek szakszerű és udvarias kiszolgálására, a megrendelt medencék jó minőségű
megvalósítására.
Üzleteinkben mindent megvásárolhat, ami
medencéjéhez szükséges lehet. A boltokban
és bemutatótermünkben is lehetősége van
elbeszélgetni velünk tervezett medencéjéről,
hogy árajánlatot adhassunk, mely alapján a
végső elképzelésének kialakítását, megvalósítását is segíthetjük.
Keressen bennünket!
Székhelyünk:
SZEUSZ-D USZODATECHNIKA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó u. 24.
Tel.: 06 26 500-692, Fax: 06 26 500-693
Honlap: www.szeusz.eu
E-mail: szeusz@szeusz.eu
Üzleteink:
1. sz. bolt
2000 Szentendre, Kőzúzó u. 24.
Tel.: 06-26/500-692, 06-70/328-8327
2. sz. bolt
1173 Budapest, XVII. ker. Pesti út 41/a.
Tel.: 06-70/258-4482
3. sz. bolt
1023 Budapest, II. ker.
Árpád fejedelem útja 14.
Tel.: 06-70/619-9852, 06-1/326-0135
Bemutatóterem:
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 47. (11-es
főút városi szakasza, a Pismány ABC mellett)
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KABIRI SZŐNYEGHÁZ

– Kis- és nagykereskedelem
– Tisztítást, javítást és restaurálást vállalunk garanciával
www.kabiriszonyeghaz.hu
www.kabriricarpet.com

Cím: Budapest, XII. Krisztina krt. 11.
(A Moszkva térnél a Fopostával szemben)
Telefon: 212-4143
A hirdetés felmutatójának vásárlás esetén
20% kedvezményt biztosítunk!

Belsőépítészet
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Ajánlatunk:
Fűzvesszőből font fotelek,
asztalok, padok, fali- és állópolcok,
szekrények, fiókos komódok,
egyéb kovácsoltvas és fűzből készült bútorok,
belső térelválasztok, kültéri térhatárolók
térrácsok, kerítések.
MAGOR-DAK Mezőgazdasági és Befektetési Részvénytársaság
FŰZBÚTOR ÜZEME: H 5350 Tiszafüred, Igari út 53. Tel.: (36-59) 352-620; Fax: (36-52) 352-242
http://www.magordak.hu E-mail: magordak@magordak.hu
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HÁZ és KERT

Belsőépítészet

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

