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LWS Smart - összecsukható lét-
raszár, natúr (bézs) hőszigetelt
lenyíló lap, fecskefarok-csapolás-
sal rögzített lépcsőfokok, bizton-
sági vasalat, a lenyíló lap és a
létraszár közti távolság állítható,
160 kg-os teherbírás, csúszás-
gátló felület, Ulépcső= 1,1W/m2K

LWK Komfort - összecsukható
létraszár, fehér hőszigetelt lenyíló
lap, fém kapaszkodó, fecske-
farok-csapolással rögzített lép-
csőfokok, biztonsági vasalat, a
lenyíló lap és a létraszár közti
távolság állítható, gumipapucs,
160 kg-os teherbírás, csúszás-
gátló felület, Ulépcső=1,1W/m2K

LWM Metal - összecsukható
létraszár, natúr (bézs) hőszigetelt
lenyíló lap, fém létraszár, bizton-
sági vasalat, a lenyíló lap és a
létraszár közti távolság állítható,
gumipapucs, csúszásgátló
felület, 200 kg-os teherbírás,
Ulépcső=1,1W/m2K

LTK extra hőszigetelő - össze-
csukható létraszár, fehér hőszi-
getelt lenyíló lap, fém kapaszko-
dó, fecskefarok-csapolással rög-
zített lépcsőfokok, biztonsági
vasalat, a lenyíló lap és a létraszár
közti távolság állítható, gumi-
papucs, 160 kg-os teherbírás,
csúszásgátló felület, Ulépcső=
0,76 W/m2K

LDK összetotható - összetolha-
tó létraszár, fehér hőszigetelt le-
nyíló lap, fém kapaszkodó, fecs-
kefarok-csapolással rögzített lép-
csőfokok, biztonsági vasalat, a

lenyíló lap és a létraszár közti tá-
volság állítható, gumipapucs,
160 kg-os teherbírás, csúszás-
gátló felület, Ulépcső=1,1W/m2K

LSF tűzálló - fém lenyíló lap,
ollós szerkezetű fém létraszár,
biztonsági vasalat, 250 kg-os
teherbírás, csúszásgátló felület,
30 perces tűzállóság

LWF tűzálló - összecsukható
létraszár, fehér hőszigetelt lenyíló
lap, fém kapaszkodó, fecske-
farok-csapolással rögzített lép-
csőfokok, biztonsági vasalat, a
lenyíló lap és a létraszár közti
távolság állítható, gumipapucs,
160 kg-os teherbírás, csúszás-
gátló felület, 30 perces tűzál-
lóság

LST - fehér hőszigetelt lenyíló
lap, ollós szerkezetű fém létra-
szár, biztonsági vasalat, a lenyíló
lap és a létraszár közti távolság
állítható, gumipapucs, 200 kg-os
teherbírás, csúszásgátló felület,
Ulépcső=1,1W/m2K

A nem beépített padlásterek megközelítésének praktikus és kényelmes módja az összecsukható
padlásfeljáró lépcsők alkalmazása. Az ilyen lépcsők legfőbb előnye a helytakarékosság, használa-
ton kívül ugyanis a mennyezet síkjába illeszkednek. A sokszor nem rendszeres használat ellenére
alapvető követelmény a tartós szerkezet, a biztonságos működtetés és a kényelmes használat.
A Fakro cég az idén bevezetett újdonságainak köszönhetően a piacon egyedülállóan széles
választékot kínál. A különböző típusok közös jellemzője a kompromisszumok nélküli minőség, a
tetszetős kivitel és a három év garancia.

Változatok egy témára - padlásra fel!

FAKRO Magyarország Kft.
1113 Budapest,

Diószegi út 54/a
Tel.: +36 1 365-1432
Fax: +36 1 365-1433
e-mail: fakro@fakro.hu

www.fakro.hu

LWS

LWK LSF

LDK
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LSTLTK
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A FAKRO Magyarország Kft. az idei Constru-
ma Építőipari Szakkiállításon a tetőtéri ablakok
új generációjával mutatkozott be.
Az alapítása óta eltelt 17 év alatt a világ má-
sodik legnagyobb tetőtéri ablak gyártójává nőtt
FAKRO cég dinamikus fejlődését a folyamatos
innovációnak és a vevők igényeihez való maxi-
mális alkalmazkodásának köszönheti.
Az egyik legérdekesebb fejlesztés az íves tető-
szerkezetek vonalát követő, íves faszerkezet-
tel és üvegezéssel készülő, billenő szerkezetű
FCS típus. Nyitása alsó kilinccsel történik, az ív
2,5 m sugarú körvonalra illeszthető. Gyártása
egyedi megrendelésre történik.
Az FCS, csakúgy, mint a többi FAKRO tetőtéri
ablak, a mechanikai hatásoknak fokozottan
ellenálló edzett külső üvegtáblával készül,
amire a gyár jégkár ellen örökös garanciát vál-
lal a teljes szerkezetre biztosított 10 év garan-
cián felül.
Az ugyancsak minden FAKRO típusra jellemző,
4H-16-4T rétegrendű, nemesgázzal töltött,
alacsony emissziós bevonattal ellátott,
Uüveg=1,0 W/m2K hőátbocsátási tényezővel
rendelkező hőszigetelő üvegezés nyáron még
hatékonyabb védelmet nyújt a tetőtér fel-
melegedése ellen, télen megtakarítást ered-
ményez a hagyományos típusokhoz képest.
Az FCS-hez hasonlóan minden típus végleges
felületkezeléssel készül. A vákuumos impreg-
nálás után a kész szerkezetre kétszeres lakk-
réteg kerül, így a jóval több nedvességet
felvevő, a fa szálirányára merőlegesen elvágott
részek is védelmet kapnak.
A FAKRO termékek hivatalos magyarországi
forgalmazója a FAKRO Magyarország Kft.

FAKRO Magyarország Kft.
1113 Budapest, Diószegi út 54/a
Tel.: +36 1 365-1432
Fax: +36 1 365-1433
e-mail: fakro@fakro.hu
www.fakro.hu
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Teljes biztonság a tetőtérben

Napjaink időjárási problémái fokozottan érintik az épületeket, azon belül is a tetőt, a tetőre szerelt
szerkezeti elemeket, így a tetőablakot is. A tetőtéri ablakok a tető síkjában való elhelyezkedésük
révén fokozottan ki vannak téve az időjárás hatásainak. Változó klímánknak köszönhetően egyre
gyakoribb jelenség a tetőtéri ablakokat próbára tevő jégeső.

A Fakro gyár alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez minden Fakro ablaktípusba edzett
külső üvegtáblát szerel a felhasználók biztonsága érdekében. Az edzett üveg speciális eljárással
készül, aminek eredményeként az üveg fokozottan ellenáll a mechanikai hatásoknak. A Fakro
Magyarország Kft., a Fakro termékek hivatalos magyarországi forgalmazója az edzett üvegre
jégkár ellen élettartam garanciát vállal az ablak egész szerkezetére vonatkozó 10 év garancián
felül.

FAKRO Magyarország Kft.
1113 Budapest,

Diószegi út 54/a
Tel.: +36 1 365-1432
Fax: +36 1 365-1433
e-mail: fakro@fakro.hu

www.fakro.hu
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A FAKRO egyik legnépszerűbb
idei újdonsága a többkamrás alu-
műanyag profilból készült,
acélmerevítéses PTP típus
A tetőterekben a hagyományos
nyílászárókkal ellentétben a fából
készült változatok jóval nép-
szerűbbek, de az utóbbi időben
megnőtt az igény a műanyag
ablakokra. Ez a változat a magas
páratartalmú helyiségekbe (fürdő-
szoba, mosókonyha) ajánlott,
könnyen tisztítható, időtálló.
A külső üvegfelület tisztításnak megkönnyítése céljából az ablakszárny 180°-ban
átfordítható, a tökéletes szigetelést a tok és a szárny ütközve záródása, a háromszoros
tömítőrendszer és a hőszigető üvegezés (4H-16-4T, hőátbocsátási tényező:
Uüveg=1,0W/m2K, Uablak=1,0W/m2 K) biztosítja. Hasznos lehet az ablak zárt
állapotában működtethető V35-ös tokszellőző (PTP-V típus), ami akár egy hosszú távol-

lét alatt is biztonságosan megoldja a légcsere problémáját a lakásban.
A többi Fakro típushoz hasonlóan a PTP is a mechanikai hatásoknak

jóval ellenállóbb edzett külső üveggel készül, amire a gyár a 10 év
garancián felül jégkár ellen örökös garanciát vállal.

A tervezők a beépítés megkönnyítésére is gondoltak, az
ablakon gyárilag felszerelt alsó sarokvasak találhatók a

tetőlécekre való beépítéshez.

FAKRO Magyarország Kft.
1113 Budapest, Diószegi út 54/a

Tel.: +36 1 365-1432, Fax: +36 1 365-1433
e-mail: fakro@fakro.hu www.fakro.hu
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Épületgépészet

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?

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



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 megváltozott előírá-
sok alapján, a gumialapú gáz-bekötő csövekre
már csak szervízeléskor van szükség, új
bekötéseknél kizárólag 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 kiszárad-
ni és mechanikailag törékennyé válni. Idén
szeptembertől továbbra is ugyanazokból a
spanyol alapanyagokból készülő csövet a cég
saját nevére veszi, KER-INOX, illetve KER-INOX
GIGANT néven kerül forgalomba, valamint mind-
két méretet itthon fogja összeszerelni.
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 víz-kár helyreállítá-
sakor, a biztosítóval és esetleg a szomszé-
dokkal történő egyezkedés során szoktak so-
kan 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 mind-
egy, hogy az általa elvégzett munka alapján

Változások a bekötőcsövek piacán 
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legközelebb fogják-e újra őt hívni, esetleg más-
nak 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,
áruházak polcain. Alapfeltétel, hogy a flexibilis
csövön lévő fémszövet kellőképpen körbeve-
gye az önmagában nem annyira erős gumi-
csövet. 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 ter-
mékeit!) Második kritérium a fémszövet anyaga.
A legjobb 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.  Tapasztalatok
alapján a legnagyobb odafigyelést 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.

Amennyiben technikai információra van szük-
sége bekötőcsövekkel kapcsolatban, örömmel
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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Minden háztartási készülék használata rejt
magában bizonyos veszélyt. A kések, a külön-
böző elektromos berendezések, a háztartási
tüzelőberendezések minden nap hozzájárul-
nak életünk átlagos baleseti kock-
ázatához. Ezekhez a veszélyekhez
már annyira hozzászoktunk, hogy
nem is gondolunk rájuk. Figyel-
men kívül hagyjuk azt a tényt, hogy
egy – egy veszélyforrás mélyebb
ismerete jelentősen csökkentheti
a baleseti kockázat mértékét.
A kéményseprő ipari közszolgáltatás végzése
során sokszor találkoztak olyan esettel, amikor
bizonyos hiányosságok időben történő felis-
merése elkerülhetővé tette volna a katasztrófa
bekövetkezését.

A tüzelőberendezések használatával összefüg-
gő veszélyek között kiemelt helyett foglal el, a
szén-monoxid mérgezés. Mint minden gáz-

mérgezésre, a szén-monoxid mérgezésre is
jellemző, hogy a mérgező anyag a légutakon
hatol be a szervezetbe, majd a tüdőn keresztül
gyorsan szívódik fel a vérben. Nagyon kis kon-
centrációban is veszélyes. Alattomosságát
tovább fokozza, hogy színtelen, szagtalan gáz,
ezért az emberi érzékszervek számára nem
érzékelhető. A levegővel könnyen és jól keve-
redik. A mérgező koncentráció a lakásban
bárhol könnyen kialakulhat, akár a tüzelő-
berendezéstől távol levő helyiségben is. Szén-
monoxid leggyakrabban az éghető anyagok
tökéletlen égésekor keletkezhet. Jól beállított
és rendszeresen karbantartott készülékekkel,
megfelelő égési levegő ellátottsággal és nem
utolsó sorban a megfelelő „huzatú” kéménnyel
a szén-monoxid mérgezés kockázata csök-
kenthető. 
Magyarországon az utóbbi években egyre
több kéményhez kapcsolódó szén-monoxid
mérgezésről hallhattunk, melyek katasztrófával
végződtek. Az okok egyértelműen visszaveze-
thetők voltak elsősorban a kémények álla-
potára, de több esetben a gázkészülék elégte-

lensége okozta a tragédiákat. A
kémények állapota több, mint
aggasztó a belvárosi területeken.
A béleletlen kémények komoly
veszélyt hordoznak magukban,
melyek problémája felerősödik
attól a ténytől, hogy elmozdulás,
sőt inkább elcsavarodás jellemzi

ezeket a szerkezeteket. Ez azt jelenti, hogy
utólagos bélelésük komoly problémákba
ütközhet, akár megoldhatatlan műszaki prob-
lémának minősülhet. Erre nyugat-európai tech-
nológiák segítségével találtak ugyan megol-

dást, mely a tapasztalatok szerint megoldást
kínál, ám nagy kérdés, hogy a belvárosi lakók,
tulajdonosok anyagi tekintetben képesek-e

A szén-monoxid mérgezés
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megfelelni az el-
v á r á s o k n a k .
Ezek a javítási
munkák, tech-
nológiák nem
olcsó megoldá-
sok, de minden-
féleképpen sta-
bil, veszélyt el-
hárító megoldá-

sok. A belvárosi épületek, lakások állapota
amúgy sem megfelelő műszakilag, miért épp
az életveszélyt jelentő kémények jelentenének
kivételt ez alól. A probléma gazdasági okokra
vezethető vissza, hiszen az itt élők nem képe-
sek finanszírozni a helyreállítási, javítási mun-
kákat. Ugyanakkor az már nem jelen téma
ecsetelése, miért került ilyen helyzetbe a
belváros, melynek egyik oka a 90-es évek első
felében végrehajtott állami lakáseladások kár-
pótlási vonalon történt elkótyavetyélésére
vezethető vissza.
A kialakuló tünetek szerint a mérgezésnek
több szakaszát különböztetjük meg.
Az első szakaszra a kábultság, zavart-
ság, nyugtalanság, izgatottság a
jellemző. Fejfájás, hányinger, szédülés
szintén gyakori jelenség. Jelleg-
zetes, de nem törvényszerű, hogy
a bőr cseresznyepirosra elszíne-
ződik. A másodi szakaszt először
a végtagokon, majd testszerte
kialakuló izomgörcsök, eszmélet-
lenség jellemzi. Ritmuszavar is
előfordulhat, a beteg gyakran
hány, ami eszméletlenség esetén
akár fulladást is okozhat. A harmadik sza-
kaszban az izomzat ellazul, légzésbénulás
alakul ki, ami a beteg halálához vezet. Ha ez
nem következik be, akkor néhány nap alatt a
késői szakaszban derül ki, hogy a beteg

szenvedett-e maradandó agyi károsodást az
oxigénhiány következtében vagy teljesen
felépül-e.

Tiszta levegőn
a megkötött
szén-monoxid
fele távozik a
szervezetből.
A legfonto-
sabb teendő
tehát, hogy
azonnal friss
levegőt biztosítsunk a mérgezést szenvedett
számára. Az összes nyílászárót ki kell nyitni, a
tüzelőberendezést el kell zárni és azonnal el
kell hagyni a mérgezés helyszínét. Ha a
mérgezés későbbi szakaszában találunk vala-
kit, akkor szintén a mérgezés helyszínének
elhagyása az elsődleges, de ellenőrizni kell a
mérgezett légutainak átjárhatóságát és szük-
ség esetén mesterséges légzést kell kezde-
ményezni.

Amennyiben tüzelőberendezésünk a kémény
hibájára, időjárási, környezeti rendellenes-
ségekre visszavezethető okból nem üzemel

biztonságosan, - például tartós vagy rész-
leges füstgáz - (égéstermék) visszaáram-
lás tapasztalható, füstszag érezhető,
akkor, amikor nem gyújtottunk be, stb. –

haladéktalanul értesítsük a területi-
leg illetékes kéményseprő közszol-
gáltatót! A szolgáltató kémény
üzemzavar esetén azonnal, de
legkésőbb a bejelentést követő
munkanapon, a helyszínen meg-
kezdi a hiba megállapítását,
feltárását. Ha a hiba kéményseprő
ipari technológiával elhárítható,

akkor megszünteti, ha nem, megoldási javas-
latot tesz. Amennyiben a hiba közvetlen élet-
vagy tűzveszélyt okoz, és az nem hárítható el
azonnal, úgy a kéményseprő szakember köte-
lességei közé tartozik a hatóságok és a

területileg illetékes gázszolgáltató értesítése. A
hibás kéményen a tüzelőberendezés további
üzemeltetése tilos!
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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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Az elektromos fűtőkábeles fűtési rendszer egy
rugalmas, beltéri és kültéri felületek, eresz-
csatornák, csővezetékek fűtésére használható
komplex rendszer.

Padlófűtés
A nagy felületű, alacsony hőmérsékletű pad-
lófűtés a komfortérzetet nagymértékben javítja.
A hagyományos radiátoros fűtéssel szemben a
komfortérzés az egyenletes hősugárzás
következtében már 19 °C-nál jelentkezik,
ezért energiatakarékos és környezetbarát. Az
elektromos padlófűtés kis beruházási költ-
séget igényel, egyszerűen telepíthető és
hosszú élettartamú. Gazdaságosan üzemeltet-
hető, mert az egyedi hőmérsékletszabályozás-
sal a felhasználó igényei szerint állítható be a
kívánt hőmérséklet.
A fűtőkábeles padlófűtés kiválóan alkalmas
kiegészítő fűtések (60-100 W/m2) létesítésére
is. A fűtési szezon előtt a hidegebb reggeleken
és estéken a fürdőszobákban, nappalikban,  a
TV sarokban vagy a gyerekszobában köz-
vetlenül a burkolat alá telepített fűtőkábelek
gyors felfűtést, és kellemes komfortérzetet biz-
tosítanak.
A padlófűtések tervezésekor a helyiség
funkciója és építészeti kialakítása alapján kell
meghatározni a szükséges 100-180 W/m2 tel-
jesítmény értékét. A nagyobb hőveszteségű
helyeken (pl. nagy üvegfelületeknél) kiegészítő
padlófűtés beépítésére is van lehetőség.
Éjszakai áram felhasználásával hőtárolós fűtés
(200-250W/m2) is megvalósítható A meg-
felelő hőmérséklet beállítása fali termosztáttal
történik.

Külső felületek fűtése
A külső felületek (járda, lépcsők, garázslejáró,
rámpa, stb.) fagymentesítése fűtőkábeles
fűtéssel bárhol megoldható.
A fűtési rendszer alkalmazása megszünteti,
illetve meggátolja a jegesedést, csökkenti a
balesetveszélyt, megtakarítja a hó eltakarítá-

sára fordított időt és energiát, és feleslegessé
teszi a sózást, mely jelentős hozzájárulás a kör-
nyezetvédelemhez.
A magyarországi klimatikus viszonyoknál a
hatékony működéshez általában a fűtendő
felülettől függően 250-350 W/m2 fűtőteljesít-
mény elegendő. A gazdaságos üzemelte-
téshez elengedhetetlen az automatikus szabá-
lyozás, mellyel biztosítható, hogy a rendszer
csak akkor kapcsoljon be, ha szükséges,
azaz a talajhőmérséklet a fagypont közelébe
süllyedt és egyidejűleg nedvesség (hó, eső,
dér, stb.) is jelen van. Így akár 80%-os energia-
megtakarítás is elérhető az automatika nélküli
rendszerekkel szemben. 
A fűtőkábellel ellátott külső felületek fűtési
rendszere nem igényel karbantartást és
hosszú élettartamú.

Ereszcsatornák fűtése
A nagy hóesés minden épületre komoly ve-
szélyt jelent, mert a napsugárzás vagy az
épület által kisugárzott hő hatására keletkező
olvadékvíz 0°C alatt az ereszcsatornában és a
lefolyókban megfagy, a keletkező jég az
olvadékvíz lefolyását gátolja. Így keletkeznek
az ismert károk, az eldugult lefolyók, az épület
beázások, a csatornák károsodásai, stb. A

ELEKTROMOS FŰTŐKÁBELES FŰTÉSEK 
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lezuhanó jégcsapok által okozott károkat és
baleseteket nem is említve.
Ezeket a veszélyeket fűtőkábeles fűtés alkal-
mazásával hatásosan lehet csökkenteni,
feltételezve, hogy a rendszert jól tervezték
meg, szakszerűen telepítették és a megfelelő
időben kapcsolták be. Az egyenletesen elosz-
tott hő az ereszcsatornát és lefolyót a hó alatt
is teljes hosszában szabadon tartja, a
keletkező olvadékvíz akadálytalanul, szabadon
lefolyhat.
A fűtőkábel azonban nem akadályozza
meg a hó tetőről való megcsúszását.

Az ereszcsatornák fűtésénél használt önszabá-
lyzó fűtőszalagok teljesítménye 20-40W/m a
környezeti hőmérséklettől függően. Ez a tel-
jesítmény a legtöbb esetben elegendő a meg-
bízható működéshez.
Az ereszcsatorna fűtés áram felhasználása
elsősorban a téli hőmérsékletektől függ. 
A szükségtelen áramfogyasztás elkerülése
érdekében a rendszert a külső felületek
fűtésénél már említett automatikus szabá-
lyzóval célszerű működtetni.
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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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Medencék 2007-ben is

Szentendréről! 

Ma már egyre többen engedhetik meg
maguknak, hogy otthoni, családi medencéjük
legyen. Az első medencéjükön gondolkodók-
nak ezzel kis összefoglalással igyekszünk
segíteni a megfelelő típus kiválasztásában.

Milyen medencénk legyen? 
Műanyag? Fóliás? Csempézett? Üvegmozai-

kos? Kerek? Szögletes? Ovális? Egyedi for-
májú? Változó mélységű? Ha Ön munkatár-
sainkhoz, üzleteinkhez fordul, ott is felteszik
ezeket a kérdéseket ahhoz, hogy korrekt aján-
latot tehessünk egy megfelelő medence el-
készítésére.

Az egyik legolcsóbb a fémfalú-fóliabélelésű
medence.

A legkedvezőbb ár/érték viszonnyal az acél-
köpenyes, fóliás medencék rendelkeznek. Rö-
vid telepítési idejük, akár házilag is összeépít-
hető 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 el-
öregedése esetén, nyolc-tíz év múlva viszony-
lag egyszerűen cserélhető, így a medence
könnyedén felújítható. Tanács: ne tévesszük
össze a hipermarketekben, nagy barkács-
áruházakban kapható néhány tízezer forintos

fémfalú-fóliás medence szetteket az uszoda-
technikai cégeknél kapható, merőben más
élettartamú anyagokból álló párszázezer forin-
tos készletekkel! Nem ugyanarról a termékka-
tegóriáról van szó!

Szintén olcsónak számító medencefajta - a
hegesztett polipropilén medence.

Polipropilén lemezekből műanyaghegesz-
tési eljárással készülnek. Ezek a medencék
egyedi méretre és formára is készíthetők. Be-
épített lépcsővel, ülőpaddal, gépházzal is ren-
delhetők. Megoldható a feszített víztükrű
kialakítás is.

A műanyag színe évek alatt fakulhat, nemi-
gen lehet tenni ellene. Az olcsóbb magyar
alapanyag tulajdonságai általában ilyen szem-
pontból elmaradnak az importéval szemben. A
polipropilén lemezen a karcolásokat nem lehet
javítani, nem polírozhatóak. Ha végképp meg-
csúnyulnak, 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 gé-
pészetet föld alatti aknában vagy a külső fa
lépcső alá épített gépészeti térben ildomos el-
helyezni. A medence falait felületkezelt északi



fenyőből gyártjuk. Többféle típusú fame-
dencéinket készletben árusítjuk, mely tartal-
mazza az összeépítéshez szükséges valamen-
nyi faanyagot, rögzítőelemeket, csavarokat. A
medence belső, vízzáró burkolatát adó me-
dencefóliát a helyszínen már összeállított
szerkezeten, méretre készítjük el, így nem
csak a fólia színe, de vastagsága is megvá-
lasztható.

Az épített formák szabadsága - közép árka-
tegóriás épített, fóliabélelésű medencék.

Amíg az acélköpenyes fóliás medencék mé-
retei, formái adottak, hiszen nagyüzemekben,
gépsorokon, sorozatban készülnek, addig
például zsalukő, beton falazóblokkok haszná-
latával a megrendelő kívánsága szerinti egyedi
méretű és alakú medencéket tudunk építeni. A
megfelelő építészeti munkák elvégzése után
ezekre a helyszínen hegesztjük össze a fóli-
abélést. Szín, felület és vastagság - a megren-
delő igénye szerint. Változó vízmélység, eset-
leg lépcső? Nem okoz gondot megépíteni. Az
így épített medence alkalmazkodhat kertje, há-
za stílusához, hangulatához.

ISOSTONE - hőszigetelt medence építési
rendszer

Napjaink égető problémája, az energiaárak
növekedése, illetve ennek okán az általunk fo-
gyasztott 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 medencefóliá-
val burkolnak, így a medence teljes falazata
tökéletesen hőszigetelt, ezzel pedig jelentősen
csökkenthetjük a medence fenntartási költ-
ségeit.

Ennek az építési technológiának további
előnye, hogy a négyféle íves és kétféle egye-
nes, jól illeszkedő építőelemekkel egyszerűen
és gyorsan, változatos formákban megépí-
thető. Szint mint egy összerakós gyerekjáték,
úgy variálhatóak az építőelemek. Bármilyen
ismert, fóliás medencébe is telepíthető kom-
fortnövelő 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 beszél-
hetünk.

Mindenkinek bátran ajánljuk ezt a megol-
dást, 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” készme-
dencék. Nem igazán műanyag, hanem 7
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rétegű szendvicsszerkezet üvegszálas poli-
észter felhasználásával. A poliészter készme-
dencék 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. Külö-
nösen magas minőségi és esztétikai igényeket
lehet kielégíteni a SZEUSZ-D KFT által is for-
galmazott 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 tech-
nológia

A medenceépítés hosszú élettartamú, igé-
nyesen elkészíthető, szinte legdrágább kép-
viselői a hagyományos, vasbeton medencék.
Burkolatuk jellemzően csempe vagy üveg-
mozaik. A csempe és üvegmozaik burkoló-
anyagok ma már a legmagasabb követelmé-
nyeket is kielégíthetik. A burkolás négyzetmé-
tere a megfelelő anyagokkal néhány ezertől
több tízezer Ft-ig terjedhet, a választott bur-
kolóanyagtól is függően. Ezért a pénzért azon-
ban 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 vál-
tozatoknak.

A bemutatott medencetípusaink közül ki-ki
lehetőségeinek, ízlésének megfelelően vá-

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, for-
gatunk, vegyszerezünk. Célszerű figyelembe
venni a család összetételét is. A medencét ne
csak úszási célra tervezzük, labdázni, játszani
is lehessen benne. A vizet tisztítani kell. Csa-
ládi medencénél lehetőleg a homokszűrős víz-
forgatók beépítése javasolt. A víz tisztán tar-
tásához, pH értékének szabályozásához és a
fertőtlenítéshez vegyszerek és műszerek is
szükségesek. A medence hatásos takarítá-
sához pedig különböző hálókra és vízalatti
medenceporszívókra van szükség.

A SZEUSZ-D KFT mintegy 20 fős létszám-
mal dolgozik. Tervez, telepít, szerel és karban-
tart családi és közületi fürdő és úszómeden-
céket, illetve egyedi pezsgőfürdőket egyaránt.
A cég (jogelődeivel együtt tekintve) csaknem
negyven éve foglalkozik uszodatechnikai
tevékenységgel. Saját gyártókapacitással ren-
delkezik a legkülönfélébb látványelemek (víz-
köpők, vízgombák, nyakmasszírozók, stb.),
zuhanyok, hágcsók, korlátok, kapaszkodók,
gépészeti elemek (szűrőtartályok, befúvók,
stb.) készítéséhez. Nagy hangsúlyt fektetünk
az ügyfelek szakszerű és udvarias kiszolgá-
lására, 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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