használt kollagén és elasztin tartalmú ápoló emulzió
hidratál és ápol, ezáltal bőrünk finomabbá és bársonyosabbá válik.
A szálloda fitness részlegén reggeli torna, power walking, step aerobic, köredzés, thera ball torna, fittségi
tesztelés vehető igénybe. Utóbbi esetben cél a kiinduló
állapot felmérése, és az edzés hatására bekövetkező
változások nyomon követése. Mindez azért fontos, hogy
egy személyre szabott edzéstervet kaphassunk a szálloda fitness szakemberei részéről.
A szálloda különböző masszázs ajánlataiból is válogathatunk, ha passzív kényeztetés mellett döntünk. A
gyógymasszázs során az izmok lazítására, az izomláz
megszüntetésére törekednek. 25 és 55 perces modulok
közül választhatunk. Az Aroma olajos masszázs során
12 féle aroma közül választhatja ki vendég a számára
legkedvesebbet! A Stresszoldó masszázs során a
stressz okozta izomcsomók oldására dolgoznak,
kihangsúlyozva a vállöv, lapocka és nyak izmainak
átgyúrását. A Relaxációs testmasszázs egy pihentető
masszázs, amely a lábon és a háton lazító fogásokkal
történik. A Gyógynövényes részmasszázst krémmel
végzik, amely esetben a vendégek választhatnak a
méregtelenítő és regenerációs hatású nyír; valamint a
megerőltetés, fáradság és fájdalom ellen ható kámfor és
eukaliptusz masszázstejek közül. A kozmetikai területen
már kiemelt Scen Tao lávaköves masszázs felmelegített
bazaltkövekkel történő masszázskülönlegesség. 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 nedvességét és
ápolják azt. A Tibeti relaxációs masszázs a test négy
meridián vonalán keresztül történő lassú, alapos
masszázs, melynek pihentető hatását az is jelzi, hogy a
vendég a kezelés során elalszik. A tatamin masszázs

során a relaxációs olajat a masszőr a vendég egész
testére felviszi, kihagyva a has és a mellkas területét. A
Paprika krémes masszázs intenzív gyúró fogásokkal
történő, vérbőséget fokozó masszázs. Fontos eszköze a
cellulitisz kezelésének. Kúraszerűen javasolt, enyhén
csíp. A talpmasszázs olajjal történő masszázs, amely a
lábujjak és a boka kimozgatását is tartalmazza. Nem
reflexológia. A Bio Release testmasszázs mély relaxációs állapotot eredményez; a feszültség helyére új energia áramlik, és a test minden részét ellazítja. Pozitív
hatással van a testre és szellemre egyaránt. Az Arkaya
deepa testmasszázs felmelegített esszenciális olajokkal
történő indiai testmasszírozás, mely kisimítja és megnyugtatja a bőrt. A wellness érzése a megfelelő
gasztronómiai kínálattal lehet csak teljes. A szállodán
belül két étterem szolgálja mindezt. A Bellis étterem 24
fősbefogadóképességű - tetőterasszal, gyönyörű kilátással a Lövérek erdeire,exkluzív, gourmet étel- és
italkülönlegességekkel. A Bellis étterembe egy nappal
korábban történő bejelentkezés célszerű! A szállodán
belül rendelkezésre álló másik étterem a Borago
étterem. A szálloda 150 fős Borago étterme az erdőre
nyílik, mely nyáron 100 fős terasszal egészül ki. Az
étterem a helyi magyar konyha és nemzetközi ízvilág
legjavát kínálja kiegészítve a magyarországi borvidékek
jellegzetes és különleges boraival.

Hotel Fagus
9400 Sopron, Ojtózi fasor 3.
Telefon: +36 - 99/515-000
Fax: +36 - 99/515-001
Honlap: www.hotelfagus.hu
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Megújult szálloda

Rákóczi földjén
Sárospatak a magyar műemlékvárosok gyöngyszeme, a festői szépségű Zemplén hegység
lábánál, a Bodrog folyó partján fekvő kulturális
és idegenforgalmi központ. Itt lelhető fel a
megújult Hotel Bodrog, mely wellness szolgáltatásokkal várja vendégeit új, gyönyörűen
kialakított wellness, fitness részlegével.
Az 50 szobás, 4 csillagos Hotel Bodrog a város
centrumában található. A szobák légkondicionáltak, zuhanyfülkések. Minibár, telefon, rádió és szatelit-tv szolgálja a vendégek kényelmét. A szálloda szolgáltatásai között találhatjuk
konferenciaterem bérlési lehetőséget, szuvenír
bolt, 170 fős étterem, éjszakai bár, úszómedence, pezsgőfürdő, finn szauna, infra szauna,
gőzkabin, cardio és erősítő fitness gépek
használati lehetősége, szolárium, masszázs
igénybevétele külön térítés ellenében, fodrászat- kozmetika, értékmegőrzés, pénzváltás.
A szálloda külön kitűnik akcióival, így a főszezon (nyár) kivételével különböző akciós wellness csomagok vehetők igénybe, melyek
lényegesen jobb kondíciókat kínálnak, mint az
ország itteni vagy más pontján található minőségi wellness szállodák. A 2 éjszakás csomag
22.950 Ft-os személyenkénti árával mindenféleképpen versenyképes. A 3 éjszakás csomag pedig szintén elérhető 29.700 Ft-ért
személyenként!! Ráadásul az akciós csomagok
a térség specialitását is figyelembe veszi, hiszen a vendégek ebben az árban Tokaji

borokat kóstolhatnak a Rákóczi vár szomszédságában található termelői pincészetben.
A szálloda wellness és fitness ajánlatainak
középpontjában a relaxáció, a revitalizálás, a
megelőzés áll. Elsősorban azoknak ajánlják
wellness csomagjaikat, akiknek fontos az
egészségük. India ősi tanítói már tudták: az élet
és az életerő attól az általuk „prana” -nak
nevezett életenergiától függ, amely bőségesen
megtalálható a vízben és a levegőben, illetve
mindenekelőtt ezen két elem egységében:
azaz a feloldott levegőt tartalmazó mozgásban
levő vízben. A szálloda tetején található (!!!!!)
wellness részleg nagy medencéje körülbelül 27
Celsius fokos, az ellen áramoltatónak köszönhetően akár egy helyben is úszhatunk benne,
ez időszakonként működik, az élményelemek
30 percenként váltakoznak. A medence
közvetlen szomszédságában található a pezsgőfürdő. Amikor a test belemerül a Jacuzzi
hidromasszázsba (36°-37°C), a test hőmérséklete megemelkedik, a vérkeringés felgyorsul, a
vérnyomás csökken, a szívdobogás felerősödik, a vérerek kitágulnak. A hidromasszázs
ajánlott a mozgásszervek, illetve izületek
számára, reumatikus fájdalmak és vérkeringési
zavarok esetén, visszér megelőzésére, és mindazoknak, akiknek a nap végére feldagad a
lábuk. A felületi hajszálerek tágulása jobb vérellátást biztosít, a vénában található vér áramlása
felgyorsul, a levegő- és vízsugarak által létreho-
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zott nyomás elvezeti a folyadékokat: ez hasznos
a cellulitisz kialakulásának megelőzésében.
Különösen a pezsgőfürdő esetében remek
érzés, hogy a szálloda tetejéről letekinthetünk
Sárospatak forgalmas terére. A szauna nem
csak az egészség megőrzésében, de a
betegségek gyógyításában is fontos szerepet
játszik. Az emberi szervezet a meleg hatására
verejtékezni kezd, s ezzel együtt a méreg- és
salakanyagok is távoznak a szervezetből. A
fokozott vérkeringésnek köszönhetően a
szervezet minden egyes része több oxigénhez
jut, így könnyebben ellazul, s regenerálódik.
Klímája kitűnően alkalmas a légúti betegségek
kezelésére, főként ha erre a célra megfelelő
illóolajjal is kiegészítik a terápiát.
Az infraszauna lényege az, hogy a hagyományos szauna kályha helyett olyan infrasugárzókat alkalmaznak, melyek a levegő helyett
közvetlenül az emberi testet melegítik, a bőr
mélyebb rétegeibe hatolva alacsonyabb
hőmérsékleten jobban izzasztanak és serkentik
a szervezet jótékony folyamatait. Az infra hőkabin a Nap infrasugárzással kibocsájtott
energiájának hasznosításán alapszik. Az infrasugár a levegőn áthaladva behatol a szilárd
testekbe káros hatás nélkül és felmelegíti
azokat. Az erős izzadás által méregteleníti a
szervezetet, segíti a sejtekben felhalmozott
salakanyagok távozását, serkenti az anyagcsere folyamatait, illetve az izzadás által jelentős kalória veszteség, zsírégetés következik be.
Jótékony hatása alapján csökkenti a szív-, és
érrendszeri panaszokat, erősíti az immunrendszert, tisztítja a bőrt, használhatják asztmások,
mivel nincs benne pára. A sókabinban a párolgó sótartalom egyrészt külsőleg hat: puhítja a
bőrt, másrészt belégzés útján gyulladáscsökkentő hatást fejt ki. A speciális mikro-klí-

mában jól gyógyíthatók a krónikus légzőszervi
betegségek és az asztma.
A gőzkabinokban a pára és a meleg levegő
körülveszi testünket, nyugtatja idegeinket,
kitisztítja légútjainkat, pezsdíti vérkeringésünket, bőrünket vitalizálja. A meleg köd jótékony
hatása már a régmúltban is ismert volt. A
gőzfürdő sűrű ködében a levegő páratartalma
elérheti a 100 %-ot, a hőmérséklet 43- 48 C°.
A barnulni vágyókat a csúcskategóriás Luxura
V9 "Bling edition" állószoláriummal várják. A 48
darab 180 Wattos csővel, klímával és x-sense
aromaporlasztóval rendelkező géphez a
zsetonok 3 perces egységekben válthatók. A
láb egyenletes barnulását a liftes emelőszerkezet segíti. Az aktív kikapcsolódást kedvelőket Kettler gépekkel felszerelt fitness terem
várja.
A szálloda földszintjén található I. kategóriájú
éttermünk nemzetközi, magyar és diabetikus
ételkínálattal 170 fő egyidejű étkezését teszi
lehetővé. Az étterem három darab 20 fő befogadására alkalmas elkülönített „teremmel”
családi, ünnepi és egyéb zártkörű étkezések
ideális színtere. Ennek köszönhetően
érdemelte ki a nagy gasztronómiai elismerést:
az ECA Védnöki Táblát. Az étterem kínálata a
hagyományos magyar konyha és a korszerű
táplálkozás elemeit elegyíti. A vacsorát igény
esetén hangulatos élőzene mellett lehet elfogyasztani.

Hotel Bodrog
3950 Sárospatak Rákóczi út 58.
Tel.: +36-47/311-744
Fax: +36-47/311-527
e-mail: bodrog@t-online.hu
Internet: www.hotelbodrog.hu

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
növekedése, 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?

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 vá-
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laszthat, de mindig célszerű a szakemberek
tanácsait is meghallgatni.
A családi medence vízmélysége másfél
méter körüli, de inkább kisebb legyen. Így
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
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
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végső elképzelésének kialakítását, megvalósítását is segíthetjük.
Keressen bennünket!
Elérhetőségeink:
Központ:
SZEUSZ-D Uszodatechnika
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
2000 Szentendre, Kőzúzó u. 24.
Tel.: 06 26 500-692; Fax: 06 26 500-693
Tel.: 06 20 9570-158
E-mail: szeusz@szeusz.eu
Nyitva: H-P: 8:00-16:00
Kereskedelem
Tel.: 06 70 619-9852
E-mail: kereskedelem@szeusz.eu
Nyitva: H-P: 8:00-16:00
Gyártás (rozsdamentes termékek):
Tel.: 06 70 361-5966
E-mail: gyartas@szeusz.eu
Nyitva: H-P: 7:00-15:00
Ajánlatkérés, üzletkötés:
Tel.: 06 70 948-8841; Tel.: 06 20 957-0158
E-mail: projekt@szeusz.eu Nyitva: H-P: 8:0016:00
BEMUTATÓTEREM
Bemutatótermünk megnyílt a 11-es főút városi
szakaszán! Itt medencékkel kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ, árajánlatot kérhetnek
illetve megrendelhetik meden-céjüket!
A bemutatóterem polcain megnézhetik azokat a

szerelési anyagokat, berendezéseket, melyek
majd otthoni vagy közösségi medencéjükbe
kerülnek!
A bemutatóteremben dolgozó kolléga időnként
külső helyszíni munkán tartózkodik, ezért itt nem
biztosított a folyamatos nyitva tartás, érdemes
emiatt előzetesen telefonon időpontot egyeztetni!
Szentendre, Dunakanyar krt. 44.
(A Pismány ABC mellett!)
Tel.: 06 26 400-540
E-mail: bemutatoterem@szeusz.eu
Nyitva: H-P: 9:00-17:00
ÜZLETEINK
1. sz. szaküzlet:
2000 Szentendre, Kőzúzó u. 24.
Tel.: 06 70 328-832; Tel.: 06 26 500-692
Nyitva tartás: Április 1-től Október 31-ig:
H-P: 8-16:30, Szo.: 8-12
November 1-től március 31-ig:
H-P: 8-16, Szombaton: zárva
2. sz. szaküzlet:
1173 Budapest, Pesti út 41/a.
Tel.: 06 70 258-4482
Nyitva tartás: Április 1-től Október 31-ig
H-P: 10-18, Szo.: 8-12
November 1-től március 31-ig:
H-P: 9-16, Szombaton: zárva
3. sz. szaküzlet:
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 14.
Tel.: 06 70 361-6542; Tel.: 06 1 326-0135
Nyitva tartás: Április 1-től Október 31-ig
H-P: 9-17, Szo.: zárva
November 1-től március 31-ig:
H-P: 9-17,Szombaton: zárva
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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

HÁZ és KERT

109

112

HÁZ és KERT

Belsőépítészet

haz_es_kert2007-02.qxp

2007.05.23.

21:45

Page 1

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
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