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A lakások, lakóépületek külső megjelenését
leginkább a nyílászárók határozzák meg.
Fontos alapelv például, hogy a lakásbejáratnak
hangsúlyos szerepet kell kapnia. Ahhoz azon-
ban, hogy az elmélet gyakorlattá válhasson, a
megrendelőnek, fogyasztónak is komoly szem-
léletváltozáson kell keresztülmennie.
A bejárat a családi ház fókusza: ez „vezeti rá”
az érkezőt, látogatót az épületre – de a ter-
vezőről, a tulajdonosról és a lakókról is a lakás-
bejárat (és környezete) alapján formálunk
véleményt. A bejárati ajtók nagyon sokfélék
lehetnek. Abban azonban megegyeznek, hogy
túlnyomó többségük gerébtokos kivitelű. El-
helyezésüknél, beépítésüknél régebben rabi-
colást készítettek. A mai korszerű homlokzati
nyílászárókat a tokok szabályszerű
kiékelésével, a tokokra szegezett
beépítő kapocslemezek rögzítésé-
vel helyezik el. A tokok körülzárá-
sára rugalmas tömítő-zsinórok és
helyszínen habosított anyagok
használatosak. 
A bejárati ajtók anyaga az ezredforduló évei-
ben sokat változott. Az eddig legelterjedtebb
fa- és fémtermékek mellett megjelentek a mű-
anyag szelvényű és műanyag „táblába” sajtolt
nyíló szárnyú típusok is. A legismertebbek a
köztes megoldású, műanyag kötési bázisú ún.
MDF-lapokból profilmart ajtólapok. Az ajtóla-
pok (vagy a keretbe kapcsolt betétek) hő-
szigetelő magot tartalmaznak. A bejárati ajtó
lényegét a szárnykeret és betétje jelenti,
hiszen – vagyonvédelmi
és hőtechnikai szempont-
ból – ezek érintkeznek a
külvilággal. 

A belső ajtóknak vagy bel-
téri ajtóknak műszaki ér-
telemben nincs a bejárati-
akhoz hasonló jelentősé-
gük. Csak határoló funk-

cióval bírnak: az
egyes helyiségek
hermetikus elkülö-
nítése nem minden
esetben kardinális
kérdés. A beltéri
ajtók ma már bel-
sőépítészeti tekin-
tetben fontosak.
Megjelenésük, for-
maviláguk vagy épp
egyszerűségük so-
kat emelhet a belső tér kialakításán. Ezek is
két fő szerkezeti elemből állnak: a tokból és a
szárnyból. Az ajtótokok egészen napjainkig
egyszerű hevederes, illetve pallótokos kivitel-

ben készültek. A helyszínen beépí-
thető tokos változatok csak az utób-
bi időben kezdtek elterjedni. Óriási
előnyük, hogy – az utólagos
beépítés miatt – kész felülettel
készülhetnek. Ilyenkor ugyanis már
nem kell tartani a mechanikai

sérülésektől. Ráadásul a nedvességre csak
minimális mértékben érzékenyek, és például
bútorzat részeként is funkcionálhatnak. A régi
beltéri ajtók esetében előbb az ajtót kellett a
helyére tenni, melyre felfalazták a válaszfalat,
manapság már utólagosan szerelhető beltéri
ajtókat kínálnak, mely jelentősen megkönnyíti a
végfelhasználók és az építők életét. 

Az ajtók betételeme lehet a lap anyagával
azonos, attól eltérő,
valamint üveg. Igen ked-
veltek az igényes kidolgo-
zású profilkeretes fabe-
tétes beltéri ajtók, ame-
lyek betétjeit alacsonyabb
stabilitású és akusztikai
értékű szendvicsszerű
elemek töltik ki. A minő-
ség szempontjából leg-

A ház szeme, szája A ház szeme, szája 
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alább annyira fontos a betét és a
szárnykeret csatlakoztatása,
mint maga a betét. Régi ajtóknál
tapasztalhatjuk –, ahol az
egyrétegű üvegezést szárazon,
lécprofillal szegezve építették
be –, hogy a hanggátlás min-
imális, sőt: ajtócsukáskor még
hanggerjesztés is megfigyel-
hető. A betétes ajtólapok gyár-
tásánál a faanyagokon kívül
habosított PVC, vagy fokozottan tűzálló MDF-
alapanyagú lapokat használnak, amelyek
rátétekkel vagy díszítőmarásokkal „öltözteth-
etőek”. A PVC-panel előnye a gyors elkészí-
thetőség, hátránya a fajlagosan magas ár, a
jelentős terhelés és a gyengébb "k" érték (a
"k" egy hőszigetelési jelzőszám), a felület vis-
zonylagos sérülékenysége, valamint az utóla-
gos javítás igen körülményes volta. Az MDF-
alapanyagú, fokozottan vízálló panelek elter-
jedését magyarázza, hogy könnyűek, jó hőszi-
getelők, továbbá, hogy bemart mintázatukkal
új lehetőséget adnak a műanyag és fémszer-
kezetű ajtók tervezői és gyártói számára.
Emellett, ellentétben a különféle műanyag szi-
getelőhabokkal, anyagukban is környezet-
barátnak mondhatóak. A keményfa alapú MDF
jól festhető, és idővel – szükség esetén, rend-
szeréből adódóan – könnyen javítható. Nap-
jainkban egyre inkább teret nyer az MDF-ele-
mek színezése is. A festett MDF-panelek éleit
a méretre vágást követően – még beépítés
előtt – szilikonnal zárják. Számos előnye – és
a műanyag betéteknél kedvezőbb ára – oldja a
fa és műanyag (vagy fém) kapcsolatának
minősége miatti félelmeket. 

Az ajtók méretrendszeréről tudnunk kell, hogy
az építési terveken a méreteket cm-ben adják
meg, míg az ajtók és a kapuk gyártmánytervein
mm-adatok szerepelnek. Általában a tört for-
mák használatosak, ahol a számláló az ajtó
névleges szélessége, a nevező, pedig a
névleges (padlóvonaltól mért) magasság. Ha a
méreteket szorzatként közlik, akkor az első
szám a szélességet, a második a magasságot

jelöli. (pl.: 220x240 cm, vagy
2200x2400 mm). 
Ezeket a méretelemzéseket
azért érdemes megjegyeznünk,
mert attól függően, hogy milyen
módon kívánjuk az ajtót
beépíteni – előre vagy utólag –,
tudnunk kell, hogy a csatlako-
zószerkezeteket milyen mére-
tűre alakítsuk.

Az ablakok típusát, méretét a tervezéskor
határozzák meg. A homlokzatformáló szere-
pükön túl igen fontos szempont a benapozás
és a szellőzés biztosítása is. A homlokzatter-
vezéskor az ablak, mint építészeti formaelem,
igen hangsúlyos. Ennek ellenére ahhoz, hogy
egy ház karaktere az átlagostól eltérő legyen,
nincs szükség feltétlenül egyedi ablakokra: a
feladat egyedi elrendezésű típusablakokkal is
megoldható. Az egyedi igényeket – pl. télikert,
ablakkert, franciaerkély – is az épület karak-
terének megfelelően kell kielégíteni. 
A benapozás mértéke, a vonatkozó előírások
szerint, az adott alapterületű helyiség üveg-
felületeinek arányában határozható meg. A
szabályok – melyek a tájolást és a felületeket
tekintik mértékadónak – egységesen értelme-
zik a legrosszabb és az optimális benapozási
feltételeket. 
Az ablakkávákat a több száz éves váraknál is
ugyanazon okból képezték ferdére, hogy a
benapozás, illetve a bevilágítás a lehető
legtökéletesebb legyen. Manapság ezt a
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megoldást már többé-kevésbé elfelejtettük,
pedig egy 60 cm tokszélességű ablaknál, ahol
a vakolt fal közel ugyanilyen széles, a me-
rőleges felületek sokat rontanak a fényviszo-
nyokon. Érdemes hát a káváknál kívül, vagy ha
lehet, belül, alkalmazni ezt a kialakítást. (A
benapozás akkor a legjobb, ha a besugárzás
ideje alatt a fény a lakótérből a lehető legna-
gyobb padozati felületet pásztázza át, azaz: ha
a mérhető felület és az időegység hányadosa
maximális.) 
Energetikai szempontból egy nyílószárnyas
ablak hőátbocsátási tényezője 30%-kal rosz-
szabb egy fix üvegezésű ablakénál
vagy üvegfalénál. A fejlett országok
ablaktípusai kibővülnek ún. rés- vagy
panelszellőzőkkel, amelyek – kézzel
vagy automatikusan – a helyiség filt-
rációs igényei szerint állíthatóak. A
panelszellőzők tulajdonképpen
olyan ablakok, amelyek külső olda-
lán zsalulevelekhez hasonló fix zsa-
lus szellőzőrács van. Sorolásuk és
beépítésük azonos az ablakokéval.
Az egyre több helyen használt árnyékolók az
ablak és a ház adottságaihoz mérten külön-
böző fix és állítható zsalukkal készülnek.
Építészeti formaelemekként kedvezően vagy
éppen kedvezőtlenül befolyásolhatják az
épületek külső megjelenését. Jelentőségük
vagyonvédelmi és energiatakarékossági szem-
pontból sem elhanyagolható. 
Az ablakrácsok egy időben szinte elvesztették
jelentőségüket. Ma azonban újra egyre komo-

lyabb igény van rájuk. Alkalmazzák őket mel-
lvédfalak magasítására, vagyonvédelmi felada-
tok ellátására, de franciaerkélyek korlátrácso-
zataként is. 

Az ablakok beépítése tájegységenként és az
egyéni elképzeléseknek megfelelően változik.
Történhet a falazással egy időben és utólag is.
Egy időben történő elhelyezés esetén a
kitűzött helyen szintbe és függőlegesbe állítják
az ablakokat. Több szempontból szabálytalan
és hibás gyakorlat az, hogy a téglasorokat
egyszerűen a tokhoz ütköztetik, és a tokot
soronként a falhoz szegezik. A megoldás
műszakilag helytelen voltát a következőkkel
támaszthatjuk alá:
– a felső soroknál a habarcstömítés kiszakad-

hat, ami lejjebb hullva a tokkeretet ívesre
nyomhatja,

– száradáskor az ablak mozgását nem követi
rugalmas hőszigetelő anyag, 

– a kávák vakolása (azaz: a kis hely) miatt az
ablak nyílószárnyai alig funkcionálnak. 

A falazással egyidejűleg természetesen szabá-
lyosan és tökéletesen is beépíthető egy ablak,
csak be kell tartani a technológiai előírásokat.

A legjobb mégis, ha erre csak
az épület szerkezet kész
állapotában, esetleg már a
belső vakolások, és betonozá-
sok után kerül sor, mert így
elkerülhetőek a sérülések, és
az építési nedvesség sem
károsítja az érzékeny részeket
(fák, vasalások, pácok, üveg,
stb.). 

A káva nélküli szerkezetek vakolása után az
ablakok utólag igen egyszerűen behe-
lyezhetőek. Az ábrák szerinti technológiát
követve látható, hogy a támasztópapucsok
pontos rögzítésével a helyszínen, az ablak
végleges beemelésekor, az oldalsó ékek elhe-
lyezésekor csak az egyirányú függőlegest kell
lemérni. Az ablakok külső, szerelt ablak-
könyöklői ugyancsak egyszerűen beépíthe-
tőek.
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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
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A Purator név az elmúlt tizenöt évben
Magyarországon összefonódott a vízelvezetés-
sel és szennyvíztisztítással, ezen belül az
ásványolajokkal szennyezett vizek tisztításával.
Örömünkre szolgál, hogy utóbbi téren ismétel-
ten ki tudtuk elégíteni partnereink egy kimon-
datlan igényét, mely az épületen belüli
vízelvezetéshez kapcsolódó víztisztítást ötvözni
tudja a tisztított víz befogadóba történő
átemelési feladatával. Ezen megoldásunk
jelenleg egyedülálló a magyarországi piacon.
Berendezésünket ajánljuk figyelmébe mind-
azon épületgépész tervezőknek, kivitelezők-
nek, de tágabb körben építész tervezőknek is,
akik már találkoztak az épületen belüli olajos
szennyvíztisztítás és átemelés problematikájá-
val.
A rendszerváltás óta eltelt évek során,
Magyarországon jó befektetésnek minősült az

ingatlan - ezen belül az iroda jellegű ingatlanok
- építése. Ennek eredményeképpen az ország
nagyobb városaiban, de legfőképp Budapes-
ten, számtalan ilyen céllal tervezett és
kivitelezett ingatlan épült és épül jelenleg is.
Ezekre az épületekre jellemző a min. 1-2
szintes mélygarázs, mely épületrészek víz-
elvezetéséhez gyakran van szükség átemelőre
az utcai hálózatba való bekötés előtt. Ezt a
feladatot ötvöztük sikeresen a mélygarázsban
keletkező csurgalékvizek tisztítási feladatával,
de a berendezések természetesen alkal-
mazhatóak minden olyan létesítményben, ahol
a befogadónál mélyebb szinten keletkeznek
olajos szennyvizek, és emiatt a gravitációs
rákötés az utcai hálózatra nem lehetséges.
Az újdonságnak számító típussorunknak több
előnye van:
– A tervezési feladat jelentősen leegysze-

rűsödik, ugyanis:
- a kívánt méretű berendezés könnyen

kiválasztható
- időt és energiát takaríthat meg, mert nem

szükséges a berendezések geomet-
riájára, egymás utáni elhelyezhetőségére,
a csatlakozó csőcsonkok méretbeli
megfelelősségére, magassági viszonyaira
ügyelni

- az olajleválasztó és az átemelő hidraulikai
méretezése egyben elvégezhető

- a rendelkezésre álló szivattyúarzenálból

Újabb sikeres termékkel sikerült
előrukkolnunk!
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egyszerűen kiválasztható a feladathoz leg-
megfelelőbb típus

– A kivitelezői feladatok úgyszintén egysze-
rűsödnek, ugyanis:

- időt takaríthat meg azzal, hogy csak egy
berendezést kell beépíteni

- Ön egy megbízható, kipróbált műszaki
megoldással dolgozik, amely mögött a
Purator Hungaria Kft. másfél évtizedes
tapasztalata áll

- az előre kialakított helyre a beépítés
könnyen elvégezhető 

- ön egy megbízható, kipróbált termékért
vállal garanciális felelősséget

A tervezői feladatok oroszlánrészét elvégezték
a Purator Hungaria szakemberei azért, hogy
könnyítsék, gyorsítsák és segítsék a tervezői
és kivitelezői munkát.
Új termékünknek a „Puralift” fantázia nevet
adtuk. A „termék” tulajdonképpen egy 4 típus-
ból álló terméksor 0,5 l/s hidraulikai teljesít-
ménytől 4 l/s hidraulikai teljesítményig. Ez a

hidraulikus teljesítménytartomány elegendő-
nek tűnik az épületen belül keletkező olajos
szennyvíz mennyiségek kezelésére.
A terméksor bármely tagjának alkalmazása,
betervezése során elegendő tisztában lenni
annak geometriájával, a csatlakozó csőcson-
kok (egy gravitációs befolyó cső, valamint egy
nyomócső) méretével és azok magassági
elrendezésével, valamint a szivattyú elektro-
mos betáp igényével. Mindezeket az informá-
ciókat kollegáink akár szóban, akár írásban
(faxon, e-mailen) megosztják partnereinkkel.
További információkért állunk szíves ren-
delkezésükre a hirdetésben megtalálható
elérhetőségeken.



Jelen cikkünkben az emberek számára túl
meleg terek hőmérsékletének csökkentését
tárgyaljuk, melyet egyesek hűtésnek, mások
klimatizálásnak neveznek, és ennek megfe-
lelően a készülékeket hűtő-, ill. klímaké-
szüléknek. Anélkül, hogy a két fogalom által
lefedett tartalmat vizsgálnánk, az elkövetkező
HITACHI modellek elemzése során mi inkább
az általánosabb hűtés elnevezést használjuk.

Napjainkban az időjárás megváltozása immár
tényként kezelt jelenség, az észlelt egyre
melegebb és időben egyre hosszabb nyarak
számunkra azt mondják,
hogy az emberi tűrőképes-
ség próbája ez, de nem biz-
tos, hogy szenvednünk kell.
Segít a meleg elviselésében
a jól megalkotott hűtés,
hiszen nem fáradunk oly
könnyen, a meleget köny-
nyen viselhetjük, a létezés és a munka egész
más egy hűtött térben. Természetesen érthető
elvárás emellett, hogy gazdaságosan tudjunk
hűteni, a technika legyen megbízható, és
legyünk figyelemmel a hűtött terekben lévő
személyek egészségére is. Nézzük, hogyan
valósítható meg ez.

Az autóiparból vett párhuzam szerint a japán
ipar a második világháború után jócskán meg
lett nyirbálva, a hadi jellegű gyártástól teljesen
el lettek tiltva, tehát igyekeztek kihasználni a
meglévő kapacitást. Ennek eredményeként,
elsőként az autóipar lendült fel, ellestek min-
den szépet és jót az amerikai és európai autó-
gyáraktól, s lettek mára méltán megbecsült
autógyártók. Sokan kedvelik a japán model-
leket, melyek a megbízhatóság és az esz-
tétikum mellett sok praktikus és precíz
aprósággal kápráztatják el tulajdonosaikat.

Hasonlóan történt ez a hűtőkészülékekkel,
mindent összegyűjtöttek a közeli amerikai pia-
cokról ami a hűtésben fontos, és továbbfej-
lesztve, alaposan kidolgozva a részleteket,
komoly elektronikai bázissal megtetézve létre-
hozták a klímás piac legjobb készülékeit. Nem

lehet véletlen a HITACHI által az
inverteres készülékekre biztosí-
tott 10 év garancia. A mellékelt
képeken a letisztult, egyszerű,
de célszerűen kialakított és
esztétikus berendezéseket lát-
hatunk. Az inverter jelentősé-
géről, kiemelten gazdaságos-

ságáról a későbbiekben szólunk majd.

A komfortérzet érdekében lehűtendő tereknél
legfontosabb tényező talán a helyes mérete-
zés, mely mindenre kiterjed, ami szerepet ját-
szik a hűtendő helyiség hőmérsékletében.
Általában két jelentős tényezőt kell mindenkép-
pen felmérnünk helyesen, az egyik a helyiség-
ben lévő hőforrások, a másik pedig
a nyílászárók csoportja. Az elsőnél
egészen hihetetlen dolgok is
szerepek kaphatnak, hiszen egy
ember kb. 150 W meleg hőforrást
jelent, és ha egy kisebb baráti kör,
vagy egy család összejön, mondjuk
6-7 fő, akkor az már 1 kW energiát
jelent, mely jelentős helyiség hő-
mérséklet-emelkedést okoz.
Ugyancsak ez a helyzet a helyi-
ségekben lévő, már megszokott

Gazdaságos hűtés -
japán megbízhatósággal
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gépekkel, pl. egy ártatlannak
tűnő számítógép, fénymásoló
vagy valamilyen konyhai gép
sok-sok watt, ill. néhány kilo-
watt meleget okoz, tehát ez is
hűtést igényel a nyári meleg-
ben. Amennyiben kételyünk
lenne valamely adat helyessé-
géről, kérjük szakember segít-
ségét.
A nyílászárók okozta meleg
nem szorul magyarázatra, min-
denki tapasztalta már, hogy az
ablak mögött ülve, sokszor
még télen is igen-csak melege van. Tehát
ezekre tervezni kell hűtést, főleg, ha ablakkal
jól ellátott az érintett helyiség. Összefoglalva,
ezekre nagyon figyelni kell, és érdemes arra is
gondolni, hogy lehet-e olyan változás, pl. egy
új gép üzembehelyezése, mely tovább rontja
nyáron a helyzetet.

Miután áttekintettük a meleget okozó té-
nyezőket, válasszunk egy megfelelő teljesít-
ményű készüléket, hiszen nem várhatjuk egy,
a szükségesnél kisebb teljesítményű géptől,
hogy megoldja a feladatot, még akkor sem, ha
egy jó minőségű, inverterrel felszerelt
HITACHI készüléket választunk. Miben segít
mégis az inverter? Elsősorban gazdaságos
működtetést eredményez azáltal, hogy
folyamatosan tudja követni teljesítményének
változtatásával a hűtési igényt. Ezt akár
egészen kicsi, finom lépésekben is meg
tudja tenni, ezért tényleg csak annyi elektro-

mos áramot használ, amennyi
szükséges. Más, nem inverteres
készülékek a legnagyobb elek-
tromos fogyasztót, a hűtőké-
szülék kompresszorát kapcsol-
gatják ki és be, könnyen belát-
ható, hogy ez eléggé gazdaság-
talan üzemet eredményez, hi-
szen nem tudja finoman követni
a hűtési igényt, vagy jobban hűt,
vagy kevésbé, mint kellene, ill.
az indítás mindig energiaigénye-

sebb az állandó üzemnél. A
HITACHI készülékek igen
gazdaságosan üzemelnek,
erről tanúskodik az "A" ener-
giaosztály címkéje, melyet
megérdemelten viselnek.

Hasonlóan fontos az, hogy a
hűtendő helyiség esztétiku-
mához illeszkedjen a választott
készülék, ebben is rendelkezik
a HITACHI számos megoldás-
sal.

Napjainkban egyre fontosabb a testi egész-
ség, hiszen a komfort emelése nem ronthatja
le a közérzetet, ill. nem okozhat semmilyen
egészségromlást. A elmúlt évek sajtója, és
nemcsak a szaksajtó volt tele a légiós
betegség és más hasonló légúti jellegű
betegségekről szóló hírekkel, tehát ezeknek
lehet alapja. A legfontosabb tanulság ezek
közül az, hogy pontosan tudnunk kell, milyen
veszélyforrást rejthet egészségünkre nézve
egy háztartási hűtőkészülék. A hűtőkészülék
szerkezete rejti a választ, hiszen a készülékben
kell lenni egy igen hideg, de levegővel
átjárható szerkezetnek, mely lehűti a levegőt,
mely átáramlik rajta. Erre (un. elpárologtató
hőcserélő), és más, a gépben lévő hideg
szerkezetre – miközben találkozik a hűtendő
helyiség levegőjével – lecsapódik a levegőben
lévő nedvesség, s ez alkalmas felület baktéri-
umok számára.

A HITACHI elsőként fejlesztette ki a világon
többlépcsős, igen alapos légtisztító rend-
szerét, melyben helyet kap a kedvező közér-
zetet biztosító mosható szén- és antibakteriális
szűrő, valamint legújabban a katalítikus nano-
titán szűrő, mely egészen kicsi méretű
mikrobák és baktériumok csapdába ejtésére
is képes.
Klíma Áruház Kft.
1131 Budapest,  Reitter Ferenc u. 132.
Tel.: 36 1 350 7070 • Fax: 36 1 350 7172
E-mail: info@klima.hu • www.klima.hu
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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, családi házak
szenyvízátemelő aknáihoz, továbbá vízzel elárasztott rak-
tárakből, csatornákból, ásatásokból stb. való víz kiszi-
vattyúzására alkalmasak. Hatékony segítséget nyújtanak
ezen kívül víz szivattyúzásban 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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A piac felismerte, hogy néhány technológiai
előírás betartása mellett nemcsak tartós
megoldást kínál a hajlékony, gumialapú bekö-
tőcső, hanem a szerelési idő is töredékére
csökken.
A múlt század végén a flexibilis bekötőcsövek
egyeduralkodóvá váltak a merev falú fémcsö-
vekkel szemben. Így ma már a spanyoloktól
vásárolt gyártósor révén 9/13 mm-es
vízbekötő csövek itthon készülnek. A megvál-
tozott előírások alapján, a gumialapú gáz-
bekötő csövekre már csak szervízeléskor van
szükség, új bekötéseknél kizárólag szigorú
szigorú megkötések mellett szabad használni.
Emiatt a német Gebo gyártmányú rozsda-
mentes acél bordáscső összeszerelését is
megkezdte a vállalkozás. A gáz szárító hatása
miatt kétévente cserélni kell a gumialapanyagú
gázcsöveket. A Gebo csövek esetében nincs
ez a probléma, mert nem lép kölcsönhatásba
a gázzal, a gumival ellentétben nem tud
kiszáradni és mechanikailag törékennyé válni.
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 el-
teltével is. A víz-
kár helyreállítá-
sakor, a bizto-
sítóval és eset-
leg a szomszé-
dokkal történő
egyezkedés so-
rán szoktak so-
kan elgondol-
kozni 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 aján-
lani.
Milyen a jó flexibilis cső?
Mivel ma már a hazai piacon
is nagyon sok gyártó van,
igen eltérő minőségű csöve-
ket találunk
az üzletek,
á r u h á z a k
p o l c a i n .
Alapfeltétel,
hogy a flexi-
bilis csövön
lévő fémszö-
vet kellőkép-

KERFLEX –
A bekötőcsövek piacán 1991 óta
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pen körbevegye az önmagában nem annyira
erős gumicsövet. Ha ez a háló ruhaanyagra
hasonlít fedésében, az jó, de ha inkább egy
kerítésre, akkor ott gond van a minőséggel.
(Érdemes egymás mellé tenni különböző
gyártók termékeit!) Második kritérium a fém-
szövet anyaga. A legjobb a rozsdamentes acél.
Hogy mennyire rozsdamentes egy anyag, azt
igazából az évek múlásával fogjuk megtudni.
Nagyobb méreteknél a szövet anyaga lehet
horganyzott acél is, ezt leginkább az ár miatt
szokták előnyben részesíteni az anyagában
rozsdamentes acél bevonatú csővel szemben.
Tapasztalatok alapján a legnagyobb odafi-
gyelést a végződés kidolgozottsága igényli. A
jó minőségű 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.
IRODA:

1106 Budapest, Porcelán u. 3–9.
Telefon/Fax: 216-5437, 218-4160

E-mail: kerflex@euroweb.hu

RAKTÁR ÉS BEMUTATÓTEREM:
1106 Budapest, Porcelán u. 3–9.

Telefon: 260-7269, 433-2482, 261-9283
Fax: 261-4594
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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
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A hőtermelő berendezések új generációi az
égéstermék elvezető rendszerek számára is új
kihívásokat jelentenek. A füstgázhőmérséklet
változása megfelelő égéstermék elvezető al-
kalmazását teszi szükségessé.
Megfelelő rendszerek beépítésével bizto-
sítható az energiatakarékos üzemvitel és elke-
rülhetőek a kondenzképződésből adódó
károk.
Az építtetők számos lehetőség között választ-
hatnak: különböző rendszerek állnak ren-
delkezésre a legkülönfélébb anyagokból -
kerámia, műanyag, nemesacél. Első pillantás-
ra minden rendszer kielégíti a követelmé-
nyeket, de ne hagyatkozzunk felületes informá-
ciókra. Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a rend-
szereket, rögtön szembetűnik a különbség.

A nemesacél minden tekintetben legyőzi
a műanyagot és a kerámiát

Ha fűtési rendszerünket felújítjuk, egy ál-
talános megoldást keresünk, mely igényeinket
a legmesszemenőbben kielégíti. Ehhez egy
kéményrendszer is tartozik ami megfelel az
elvárásoknak. Ezen a ponton kell megvizsgál-
nunk, milyen előnyöket kínálnak a nemesacél
égéstermék elvezető berendezések a
műanyag és kerámia rendszerekkel szemben.
A nemesacél rendszerek minden tüzelőberen-
dezéshez alkalmazhatóak, minden építési szi-
tuációhoz rendelkezésre állnak a szükséges
elemek, a rendszer a kötelező kéményseprő
felülvizsgálatokon kívül nem igényel karban-
tartást és végül, de nem utolsó sorban egy

nemesacél rendszer az épületen kívül hoz-
zájárul az épület markáns megjelenéséhez.
A nemesacél rendszerek a kerámia rendsze-
rekkel szemben helytakarékosak, ezáltal job-
ban integrálódnak az épített környezetbe.
Az építés során is időt és pénzt takaríthatunk
meg a nemesacél rendszerekkel, mivel a
kivitelezés gyors és a berendezés azonnal
üzembe helyezhető.
Alternatívaként felmerülhet még a műanyag
rendszerek alkalmazása. A magas füstgáz-
hőmérsékleteknél azonban ez a rendszer nem
alkalmazható. Nincs elég tapasztalat továbbá a
műanyag rendszerek égéstermék elvezető
berendezésekben való alkalmazására, mivel az
öregedési folyamat nem egyértelműen tisztá-
zott ezen körülmények között. Így előfordulhat,
hogy a felújított rendszert 12-15 év múlva ismét
cserélni kell.

Nemesacél
égéstermék

elvezető rendszerek
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Telephely:
Proschorn Hungária KFT
Nagykanizsa, Magyar u. 187.
H-8800
Phone: +36 (93) 326-575
Telefax: +36 (93) 314-020

Proschorn Hungária Kft
1142 Budapest
Rákospatak u. 70–72.
Phone: +36 (1) 220-1434
Telefax: +36 (1) 468-3100
E-Mail: info@proschorn-raab.hu
www.proschorn-raab.hu

Nemesacél égéstermék elvezető rendszerek
és füstgáztechnikai berendezések

Az égéstermék elvezető rendszerek felújításánál minden
részletet pontosan kell kidolgozni. A Proschorn egyfalú (EW)
rendszerek a lehetőségek széles tárházát kínálják
a mindennapi életben előforduló feladatokhoz. Megnyugtató
ha tudja, hogy velünk mindenre talál megoldást!

A duplafalú (DW) égéstermék elvezető rendszerek a
tüzelőberendezés elhelyezkedésétől függetlenül megoldást
kínálnak az égéstermék elvezetésére. A berendezés állhat
akár a helyiség közepén is, a Proschorn rendszere
megtalálja a megfelelő utat, hogy biztonságosan vezethesse
az égésterméket a tető fölé.
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Ugye nincs annál bosszantóbb mint ha a biztonsági rendszerébe befektetett
pénzéről kiderül, hogy nem a várt eredményt hozza?
Önnek nyilván az az érdeke, hogy ne törjenek be Önhöz, éjszaka
nyugodtan aludhasson, vagy ha megtörténik az esemény az minél
kisebb kárral járjon.
Mi egy olyan, rugalmasan az Ön igényei, pénztárcája és a védelmi
követelményeknek megfelelően alakítható megoldást kínálunk Önnek,
amely maradéktalanuk képes biztosítani az Ön elvárásait.
Cégünk ingyenes felmérés keretén belül vállalja a komplex vagyonvédelmi rendszere (riasztó, tűzjelző,
kaputelefon, kamerás rendszer) megtervezését, a továbbiakban a kivitelezés művezetését (épülő objektum
esetén) és a kivitelezést.
Mivel a mai bűnözési szokások megkövetelik azt, hogy a vagyonvédelmi rendszer jelzésit távfelügyeletbe
továbbítsuk és a kivonuló járőrszolgálat hatékonyan intézkedjen ezért saját távfelügyeleti rendszerünkön
keresztül ezt is biztosítjuk Önnek (akár képtovábbítással is) ingyenes bekötéssel és rádiós jelátvitellel, ami
kiküszöböli azokat a hátrányokat amivel pl. a GSM-es jeltovábbítás rendelkezik. 
Elérhetőségeinken várjuk jelentkezését és bővebb információkkal is szívesen állunk rendelkezésére.

Hogyan érheti el a leghatékonyabban, hogy Ön és vagyontárgyai
biztonságban lehessenek?

A fukarság nem térül meg
- az égéstermék elvezető
rendszerekre ez fokozot-
tan igaz

A műszakilag és optikailag
legjobb megoldás a nemes-
acél - de hogy érinti ez az épít-
tetőt? Egy modern nemesacél
égéstermék elvezető rendszer
20-30%-kal többe kerül mint
egy hasonló műanyag vagy
kerámia rendszer. Mégis a
befektetés megtérül.
Nem csak a hosszú élettartam, a magas
tűzbiztonsági tulajdonságok és a meggyőző
optikai hatás miatt, hanem a flexibilitás miatt is.
A többi versenyzővel szemben a nemesacél
bármely tüzelőberendezéshez alkalmazható.
Ha a tulajdonos néhány év múlva egy takaré-
kosabb modernebb berendezést választ, mely

akár más tüzelőanyaggal
üzemel, az égéstermék
elvezető berendezés cseréje
nem válhat szükségessé.
Így térül meg a tulajdonos
befektetése, akár néhány
éven belül.

Proschorn nemesacél
égéstermék elvezető
rendszerek

A Proschorn cég a magyar
piacon az Európában

piacvezető Raab csoport tagjaként kínálja
nemesacél égéstermék elvezető rendszereit.
Megoldásaink innovatív termékeink minden fel-
használó számára megoldást nyújtanak a leg-
bonyolultabb esetekben is.
Munkatársaink és partnereink Magyarország
egész területén vevőink rendelkezésére állnak.

Címünk: 1107 Budapest, Mázsa u. 9. • E-mail: info@dircon.hu
Iroda: Telefon: 431-0770, 260-0897 • Nyitva tartás: H-Cs: 8.00–16.00 P: 8.00–15.00
Üzlet: Telefon: 433-5022 • Nyitva tartás: H-Cs: 8.30–16.30 P: 8.30–15.30
E-mail: sales@dircon.hu



Fürdőkultúra,
wellness,

fitness

Fürdőkultúra,
wellness,

fitness

A szálloda 2005 áprilisában nyitotta meg kapuit. A
Hotel Fagus**** superior ideális fekvését hangsúlyozza
az a tény, hogy Sopron legszebb részén, csodálatos
környezetben, a Lővérek erdeiben helyezkedik el, mely

kitűnő lehetőséget nyújt a pihenni, sportolni vagy rege-
nerálódni vágyó vendégeknek egyaránt. Konferencia és
Wellness Szállodaként minden korosztály igényeinek
megfelelően kialakított szolgáltatásokkal várják kedves
vendégeiket, legyen szó akár egyéni vagy családi
üdülésről, akár rendezvényekről, konferenciákról. A
vendégek autóinak biztonságos elhelyezésére saját, zárt
kamera-rendszerrel őrzött parkoló és kétszintes mély-
garázs kínál kifogástalan lehetőséget.
A Hotel Fagus 900 m2-es wellness területe méretével és
ajánlataival magasan kiemelkedik a térség szolgáltatói
sorából. Élvezzék egy luxus szálloda, luxus szolgáltatá-
sait! A wellness alapszolgáltatásaiban igénybe vehető a
csodálatos nagyméretű, kristálytiszta vizű medence, a
pancsolásra ideális gyermekmedence tele játékokkal, a
két élénkítő pezsgőfürdő, a frissítő, üdítő szauna és

Impozáns szálloda a Lővérekben - 
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natúr szauna, a tisztító gőzfürdő, a gyógyító sóbarlang.
A wellness részlegben ezenkívül fellelhető szolárium a
kellemes bőrért, a minden igényt kiszolgáló kozmetika,
a testet ébresztő masszázs, az ínycsiklandó és
egészséges Vitamin Bár, a Squash pálya – a fallabdázás
örömével, a modern kardiogépek – a testedzés varázsá-
nak érzésével. 
A szálloda közelében található erdei séta- és jogging-
utak, lovaglási lehetőség, túraútvonalak, kerékpárutak,
hegymászás és vitorlázás teszik színesebbé a szabad-
idő változatos eltöltését.
A szállodában külön térítés ellenében igénybe vehetünk
kozmetikai kezeléseket a wellness részlegen. A 20
perces arcmasszázs nyugtató, pihentető masszázs,
mely az arc frissítését, hidratálását, és az anyagcsere
folyamatok serkentését szolgálja. Javul a bőr oxigén- és
tápanyagellátása, gyorsabbá válik a bomlástermékek
áramlása, ezáltal a szövetek felfrissülnek. Rendszeres
arcmasszázzsal késleltethető a ráncok kialakulása. A
25 perces kényeztető arcmasszázs rózsakővel a
masszázs folyamán serkenti a bőr sejtnövekedését,
regenerálódását, élénkíti a bőrtónust, növeli a bőr vital-
itását. A félórás Arc-, nyak-, és dekoltázsmasszázs az
arcmasszázzsal megegyező típusú masszázs, melynek
alkalmazási területe kiterjed a nyakra és a  dekoltázsra
is. A 45 perces Babor kiskezelés tartalmazza a bőr
letisztítását, peelingezését, arc és dekoltázs masszázst,
vitalizáló pakolást és a bőr nappali ápolását. A 70
perces Pure kezelés megoldás a fiatalkori bőrprob-
lémákra, tisztátalan bőr intenzív ápolására. Normalizálja
a bőrfunkciókat, kitisztítja a pórusokat, növeli a bőr ned-
vességtartalmát. A 80 perces Skin Care System Gold
rendszerkezelés során négyféle arckezelésből vá-
laszthatunk: - Calming Sensitive: Az érzékeny bőrt
gyengéden megnyugtatja. Véd a káros környezeti hatá-
sok ellen és erősíti a bőr természetes ellenálló
képességét.  - Perfect Combination: Optimalizálja a ke-

vert és zsíros bőr állapotát és finomítja annak
szerkezetét. - Advanced Biogén: Retinol és mimóza
kivonattal feltölti az igénybevett bőrt egészséges
frissességgel és vitalitással. - Vita Balance: Mélyre
hatóan hidratál, a kollagén rostok regenerációját teljes
mértékben segíti. A másfél órás H. S. R. Luxuskezelés
feszesítő luxus ápolás a bőr erősítésére. A kezelés
során használt lifting szérum, maszk és krém csökken-
tik az öregedés már meglévő jeleit, növelik a bőr rugal-
masságát, serkentik a sejt regenerációt, óvják a bőrt a
szabadgyökök és a káros környezeti hatások ellen,
hatékonyan megelőzik az újabb ráncok kialakulását. 
A 40 perces Scen Tao arckezelést relaxációs zenére,
speciális vulkanikus kövekkel, Shiatsu fogásokkal
végzik. A kezelés során használt krém különleges
hatóanyagokat tartalmaz, mint az almavirág fehérliliom,
frézia, jázmin, fehér bambusz por. A Scen Tao növényi
koncentrátum a bőrt intenzíven hidratálja, erősíti annak
védelmét, és megtartja természetes egyensúlyát. A
másfél órás Scen Tao lávaköves masszázs arckezelés
felmelegített bazaltkövekkel történő masszázskülön-
legesség. A test masszázsa az energia pályák mentén
történik a Scen Tao masszírozó olajjal, ami olyan ázsiai
növényekből tevődik össze, mint a zöld tea ginkgo és
ginzeng . Ezek a hatóanyagok erősítik a bőr ellenállását,
fokozzák regenerációját, szabályozzák a bőr ned-
vességét és ápolják azt. A test masszázsát kiegészítjük
a Scen Tao arckezeléssel szabad utat engedve az
életenergia áramlásának. A 20 perces paraffinos
kézápolás első fázisa a peelingezés, mely során a
kozmetikus az elhalt hámsejteket eltávolítja. A kol-
lagénes masszázskrém alkalmazását követően a
kezeket belehelyezzük a meleg viaszba egészen csuk-
lóig. 15-20 perc elteltével eltávolítják a pakolást, a
kezelés eredménye azonnal látható. A 20 perces paraf-
finos lábápoló pakolás fokozza a kezelt terület vérker-
ingését és erősíti a kötőszövetet. A pakolás során


