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BELSŐÉPÍTÉSZET
HÁZTARTÁSTECHNIKA

Élvédők, burkolatváltók,
szegélyek, burkolatkiegészítők

Több mint 400 féle
élvédőprofil raktárról,
akár 24 órán belül
leszállítva!
ICDI Kft. – Piramis

Csempeáruház
8200 Veszprém
Kistó utca 21.
Tel./Fax: 88/406438
Mobil: 30/2782288
E-mail: info@icdi.hu
Internet: www.icdi.hu
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praktikus használata
Szeretnéd, ha otthonod csempézett falainak élei és sarkai
esztétikusan lennének befejezve és nem kéne attól félned, ha véletlenül
odacsapsz valamit, akkor rögtön lepattan?
A csempe élvédő profil ezt
a problémát küszöböli ki,
plusz nem maradnak veszélyes élek és hegyes sarkok
sem, amelyek esetleg megsérthetik a bőrt. A csempe élvédők anyaguk szerint műanyagból és fémből készülnek, Kivitelüket
tekintve rendkívül széles színskálából válogathatunk. A csempe élvédők a burkolat
kiegészítők széles csoportjának egyik tagja.
A leggyakoribb probléma használata, hiszen
a spórolás egyik legjellemzőbb területe.
Használatával nemcsak esztétikai, hanem
használati problémákat oldunk meg, mindemellett a burkoló számára is könnyen elvégezhetővé tesszük a burkolási munkát, nem
kényszerítjük különböző alternatív megoldásokba. Hasonlóan praktikus eszköz a lépcső
élvédő profil használata is. A lépcsők leginkább előforduló betegsége a letöredezett,
lepattant és lerúgott élek. Ennek hatékony
megelőzésére nyújtanak megoldást a különböző lépcső élvédő profilok, amik nem utolsó sorban még a csúszásveszély ellen is biztosítanak, nehogy hanyatt vágódj a frissen
felmosott vizes járólapozott, vagy télen az
esővíztől áztatta külső lépcsőn! Bár a probléma belső lépcsők esetében is könnyen
fennállhat. A lépcsőprofilok legjellemzőbb
anyaga a fém. Jellemzően beépíthető vagy
utólag szerelhető profilokat lehet használni,

függően, hogy készülőben lévő vagy már
használatban lévő lépcsőről beszélünk. A
konyhádban kerámia járólap a padló burkolata, a nappalid padlója pedig parkettás?
Vagy a nappalid szőnyeggel borított, az előszobádban pedig parketta van? A burkolatváltó profil feladata, hogy segít szépen
és esztétikusan összekapcsolni a különböző
fajtájú burkolatokat. Használhatod, akár egy
helyiségen belül is például amerikai konyhás
kialakításnál, ahol a nappaliban szőnyeg van
a konyádban pedig járólap. De használhatod küszöbként is otthonos két egymásból
nyíló helyisége között. A burkolatváltó profilok között azonos szintmagasság esetére és
szintkülönbség esetére egyaránt találhatunk
profil megoldást, melynek alapanyaga szintén jellemzően fém. A szintkülönbséges burkolatváltó nemcsak az utólagos felhasználásnál jelent előnyt. Sajnos a nem megfelelő
kivitelezés, vagy előre nem látás is okozhat
problémát, amikor a burkolatok vastagság
különbségével elfelejtenek számolni és az
aljzatot nem ennek figyelembevételével

46

Belsőépítészet
készítik elő. Ha ezt figyelembe veszik, akkor
egy egyszerű szintazonos burkolatváltóval
a probléma megoldott. Hogy milyen kellemetlenségektől kíméled meg magad, ha a
teraszod kialakításakor használsz teraszprofilt is? Elsősorban attól, hogy a borongós
őszi napokon a lezúduló esővíz a teraszon
végigfolyva nem a házfalat áztatja el, maradandó nyomokat hagyva rajta és károsítva
annak állagát, hanem formájának és kialakításának köszönhetően “eldobja” a vizet
a faltól. Lehangoló és elkeserítő látvány,
amikor felújítás, vagy építkezés után rögtön
az első esős időszakot követően már foltos
a külső vakolat, noha ez ennek az egyszerű
profilnak az alkalmazásával könnyen elkerülhető lenne. Funkciójából fakadóan a teraszprofilt hívják még vízvető profilnak és vízorr
profilnak is, ha esetleg a burkolótól ezeket
a kifejezéseket halljuk, tudni fogjuk, hogy
miről beszél, és miért ajánlja. Nyilvánvalóan
senki sem akarja, hogy idő előtt felrepedezzen a frissen lerakott járólap, és a burkolat
elváljon a padlótól, igaz? És főleg nem akarjuk, hogy ezek miatt újból burkolót kelljen
hívni, újból fizetni, takarítani és újból feltúrni
az otthont ... A dilatációs profil hiánya lehet
az egyik fő oka, ha megrepedezik a fuga és
a burkolólapok elválnak az aljzattól. Ennek
a profilnak az egyetlen feladata ugyanis,
hogy a padlózatba beépített különböző
anyagok hőtágulásából adódó mozgásokat
felvegyék, és ezáltal megakadályozzák a nem
kívánatos repedések és törések kialakulását.
Milyen anyagok vannak a padlózatban, amik
indokoltá teszik a dilatációs profil alkalmazását? Beton, aljzatkiegyenlítő, szigetelés,
csemperagasztó, járólap, ... Ezek az anyagok
a hő hatására egymástól eltérően, kisebbnagyobb mértékben tágulnak. Egy elég
drasztikus példa erre a külső terasz, amit
télen befed a hó és ki van téve a fagynak, a
nyári hőségben a tűző napon pedig felhevülhet 40-50 fokra is, amit aztán egyik percről a

másikra megint kihűthet egy hirtelen zápor.
A dilatációs profilok alkalmazása nagyobb
felületeknél és ipari, kereskedelmi csarnokok
esetében kifejezetten indokolt. Mivel a parketta a használat közben mozog, ahogy járkálunk rajta, így ahhoz, hogy tartós is legyen
az új parketta burkolat és ne csak szép, profi
megoldásra van szükség a lerakásuknál. A
parketta profil, vagy más néven parkettaindító profil segít megoldani a parketta mozgása
miatt fellépő beépítési nehézségeket és esztétikusan oldja meg az éllezárásokat is akár
két burkolat, vagy a padló és a fal találkozásánál is. Kapható elegáns fémes színekben
és a parketta színéhez igazodó famintázattal
is. Minden munka akkor szép, esztétikus, ha
műszakilag is befejezett. a burkolás esetében ez a szegélylécek felhelyezését takarja.
A szegélylécek feladata, hogy ízlésesen, esztétikusan lezárják a lerakott padlóburkolat
széleit és sarkait, plusz egy kellemes és szép
átmenetet képezzenek a padlóburkolat és
a helyiség falai között. Sokszor előfordul,
hogy a leburkolt padló szélein marad egy-két
centi hézag. Ezt valahogy el kell tűntetni, ami
szegélyléccel könnyen megoldható. A másik
probléma, amit a szegélylécekkel praktikusan
meg tudunk oldani, hogy ha kevés az előre
kiépített konnektor, de nem akarunk mindenféle durva hosszabbítót keresztül-kasul
áthúzni a szobán, vagy irodán, akkor a
műanyag kábelvezető szegélylécekkel ízlésesen, elrejtve meg oldható mindez. A szegélylécek és kábelvezető csatornák méretre és
sarokba szabásához nem kell szakembernek
lenni, mert mindenféle kiegészítő elemet is
kaphatunk hozzá. Belső és külső sarokelem,
hogy a sarkokon ne kelljen a szögbevágással
küzdeni. Összekötő elem, ha a fal hosszabb,
mint egy szál szegélyléc. Végzáró elem, hogy
például ajtók mellett szépen legyen lezárva
a szegélyléc vége. És csatlakozó adapter, ami
a szegélyléchez igazodva biztosít konnektor
kiállást. ■
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MÁRVIMPEX
MÁRVÁNY • GRÁNIT • MÉSZKŐ
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

Konyhapultok GRÁNITBÓL!

6 érv

Miért GRÁNIT
GRÁNIT?
?

cégünk mellett:

 Cégünk vállalja a munkalapok felmérését, egyedi igények szerinti
gyártását és elhelyezést magába foglaló teljes körű szolgáltatást,
az ország egész területén.
 A mai világban különösen igaz, hogy az idő pénz. A pultokat rövid
határidővel gyártjuk le!
 Több mint 30 féle, a világ különböző pontjain bányászott természetes kőből (márvány, gránit) álló kínálatunk garantálja, hogy
mindenki biztosan megtalálja az elképzeléseinek leginkább megfelelő színű és mintázatú anyagot.
 Alapanyagainkat közvetlenül importáljuk a világ bányáiból, ezért
áraink versenyképesek.
 60 éves szakmai tapasztalatunk garancia az Ön és Ügyfelei elégedettségére!
 Utoljára, de nem utolsó sorban profi szakembereinknek és korszerű
gépparkunknak köszönhetően a termékek magas minőségűek, és
a fantázia szülte elképzelések szinte bármelyike megvalósítható.

A gránit kristályos szerkezetű, a világ
harmadik legkeményebb anyaga, savnak,
lúgnak kiválóan ellenáll, jól fényezhető,
hőálló, karcálló, színét, fényét
a szabadtéren is örökre
Legy
megtartja.
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SolLight Energia ESCO Kft.
H-1035 Budapest, Raktár utca 48–50.
Telefon/fax: +36 (1) 430-1113
Web: www.sollight.hu
www.sollightenergia.com

