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Évekkel ezelőtt felfedeztük, hogy a piacról gyakorlatilag eltűntek a jó minőségű, magyar gyártmányú 
kőműves szerszámok. Helyettük pedig megjelentek az importált, olcsóbb, ám gyengébb minőségű 
termékek. 
Ezen felbuzdulva megkezdtük a festékkaparók, a glettvasak, a kőműves serpenyők, a kőműves kanalak 
és még számos egyéb kőműves szerszám gyártását. Köztük olyan termékekkel mint például a rozsda-
mentes serpenyő, melyet (tudtunkkal) csak cégünk gyártja egész Magyarországon. 
Hitünk, mely szerint igény van a jó minőségű magyar kőműves szerszámokra, beigazolódni látszik, 
mára számos szerszámbolttal és több nagy hipermarkettel is kapcsolatban vagyunk közvetlenül vagy 
viszonteladói partnereinken keresztül. 
A végfelhasználók is elégedettek termékeinkkel, hiszen míg egy kínai gyártónál esélyük sincs 
reklamálni, mi meghallgatjuk őket, s az ő igényeik szerint alakítjuk termékeinket. 
Viszonteladóinkon keresztül és a különböző kiállításokon is sok pozitív visszajelzést kapunk. Így 
érdemesebb a minőségi magyar termékeket választani, az olcsó importszerszámok helyett!

Cégünk bemutatása
A Nabod-Brush Kft 4064. Nagyhegyes, Kossuth u. 1 szám, minőségi kefegyártással foglakozó cég.

Tevékenységünket 1991. évben kezdtük. Folyamatosan bővülő termékeink megtalálhatóak az élet 
bármely területén. A háztartási és festőszerszámok gyártása mellett jelentős a műszaki kefék gyártása és 
forgalmazása a feldolgozóipar és mezőgazdaság számos területén. Kínálatunkban megtalálhatók a léc, 
kör, spirál, henger, tábla kefék gyártása. A keféket minden esetben a megrendelő egyedi igénye szerint 
készítjük el fa, műanyag, metamid testekbe, különböző minőségű, vastagságú és szinű 
száltömőanyagokkal.

Tevékenységünk során az általunk képviselt szakmában az élet legkülönbözőbb területein igyekezünk 
valódi értékeket teremteni.

Győződjön meg Ön is arról, hogy bízhat bennünk, számíthat Ránk!

Minőségpolitika
A minőségpolitika a vállalat tevékenységének minőségügyi célkitűzéseit rögzíti.
A fentiekből kiindulva minőségpolitikáját a Nabod-Brush Kft. az alábbiak szerint határozza meg: A 
szolgáltatások minőségi fejlesztése, illetve ügyfelein minőségi kiszolgálása a Nabod-Brush Kft. által 
elfoglalt piaci helyzet erősítésének, illetve a versenyben való helytállásának egyik fő eszköze. A szolgálta-
tás minőségi fejlesztésére a cég rendelkezésre bocsátja a megfelelő erőforrásokat.  A cég vezetői és 
alkalmazottai napi tevékenységükbe integrálják a külső és belső ügyfelek kiszolgálásának minőségével 
való foglalkozást! Közvetlen megkérdezés eszközeivel a cég folyamatosan vizsgálja termékei minőségét 
és az ügyfelek elégedettségét. A cég vezetősége rendszeresen foglalkozik a minőség és az ügyfél-
elégedettség kérdésével, és beavatkozik abban az esetben, ha minőségi vagy ügyfél-elégedettségi 
problémát észlel.
Köszönjük, hogy kitüntető �gyelmével megtisztelte cégünket.
                                                                                                                                                                         Bodnár István 
                                                                                                                                                                      ügyvezető



Bár tehetnénk tésztát a növények alá, de gyorsan elszaporodnának a penészgombák, 
aminek növényünk nem nagyon örülne. 
Ehelyett a szarvacska tészta formájú 
gyökéritató a megoldás.

     A növénytermesztők, hobbikertészek egyre gyakrabban 
hallhatnak egy újdonságról, melynek neve: gyökéritató 
Egy új, magyar, szabadalmazott terméket takar a név, 
amely már pályafutása kezdetén is meglepte a szak-
embereket azzal, hogy milyen nagyfokú hatékonysággal 
segíti a növények fejlődését természetes úton!

     Alapvetően nagyon egyszerűen működik,és az egysze-
rűségében rejlik hatékonysága is. Mint tudjuk, rengeteg 
összetevője van annak, hogy dísznövényeink, vetemé-
nyesünk és gyümölcsfáink egészségesen fejlődjenek. 
A már bevált növénytermesztési praktikák mellett 
érdemes kipróbálni egy vegyszerek nélküli megoldást is 
a gyökéritató alkalmazásával!
 
     A facsemetéhez egy liternyit ajánl a gyártó, azaz
40 dkg-ot. A magas ásványianyag- és humusz tartalmú, 
természetes összetevőkből álló csövecskéket, még a 
talajéletet serkentő tápanyagokkal is dúsították,
A talajban - környezeti viszonyoktól függően - több év 
alatt bomlanak le, miközben táplálják, levegőztetik és 
vízzel is ellátják a növények gyökérzetét.

     A gyökéritatót az ültető közegbe keverve a növények 
elültetésekor, átültetésekor használjuk. Az íves kis 
csövecskék a talajba kerülve nyílásukkal felfelé, illetve 
lefelé véletlenszerűen állnak meg. 
A nyílásukkal felfelé állók vizet tartanak meg, (mintha 
kis tálkák lennének), ilyenkor a csövecske falából 
fokozatosan oldódik ki a tápanyag. A nyílásukkal lefelé 
állók a talaj és a növények gyökérzetének lélegeztetését 
biztosítják. 
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     A kertész a növények szokatlanul erőteljes fejlődését, 
és lényegesen alacsonyabb öntözésigényét tapasztalja. 
Gyökéritatóval akár egy hétre is magára hagyhatjuk a 
balkonládába ültetett muskátlikat!

     Az első két héten, amikor a gyökeresedés beindul, 
rendszeresen locsoljuk a facsemetét, de később 
visszafoghatjuk felére az öntözővizet.
Annak a növénynek, amelynek a gyökérkörnyezetében 
a talajélet (baktériumok, gombák) aktív és megfelelően 
táplált, a tápanyagfelvétele sokkal hatékonyabb.
A jó tápanyagfelvétel eredménye a szép méregzöld, 
egészséges levelek, a szebb virágok, a nagyobb 
terméstömeg. A betegségekkel szembeni ellenálló
képesség növekszik.

     A gyökéritató természetesen nem csak facsemetéhez
való, hanem palántaültetéshez, cserjék telepítéséhez is.
A balkonos növényeket szintén ne hagyjuk ki a sorból!
Ültetés után látványos eredmény mutatkozik pár 
héten belül.
Ne felejtsük el, hogy a növénynek a sok tápanyagon és 
a gyökéritatón kívül másra is szüksége van! 
Napfényre, szeretetre!

14



15

A szövettenyésztés egyre fontosabb tudománya új megközelítésben segít a sérült testrészek és szövetek 
helyreállításában. Alapgondolata szerint a cél burjánzó egészséges szövet - ideg-, csont- vagy izomse-
jtek tömege - beépítése a károsodott testrészre úgy, hogy az új sejtek egészséges, működőképes 
szövetet alkossanak. 
Lehetetlen azonban, hogy az orvos egyszerűen csak befecskendezzen egy területet új sejtekkel, majd 
várja, hogy azok növekedni kezdjenek. A sejtek megfelelő tapadási felületen képesek csak osztódni és 
di�erenciálódni, így a szövettenyésztéses eljárásban a sejteket megfelelő alapra kell helyezni. Ez 
többféle anyag lehet a szivacsoktól a �lmen át a gélekig. Ezután kerülhet a teljes "építmény" a 
szervezetbe. Mihelyt a sejtek sokszorozódni kezdenek, az alapozás biztosítja számukra a "szabásmintát", 
elősegíti a sejtnövekedést és a sejtek közötti kommunikációt. Miután az alap feladata befejeződött, 
lebomlik a szervezetben, a helyén pedig már csak az egészséges új szövet marad. 
Az alapozás számos feltételnek kell megfeleljen, a "szövetmérnökök" pedig már régen keresik az ideális 
anyagát. "Ez volt a legnagyobb kihívás" - mondta Zhang a BBC-nek. Laboratóriumában sorra vizsgálta a 
természetes anyagokat, amelyek potenciálisan megfelelnek az alapozáshoz. Így jutott arra következ-
tetésre, hogy a harmatfű nedve alkalmas lehet. 
A növényi ragasztó teljes mértékben természetes és biológiai úton lebomló vegyület, amely cukrokból 
és savakból tevődik össze. Ragadós, tehát megfelelően rögzíti a sejteket. Ezen felül rendkívül elasztikus, 
ami azért fontos, mert a sejtek növekedése közben igen változatos formáknak kell alapot szolgáltatnia. 
Kutatása során Zhang egy "szilíciumostyát" helyezett a harmatfű nedvére, majd 24 órán át hagyta az 
anyagot száradni. Mikroszkóp alatt megvizsgálva döbbenten látta, hogy a növényi ragasztó nanorostok 
teljes hálózatává alakult. A levegőáteresztő alapozásban ráadásul éppen a megfelelő méretű pórusok 
alakultak ki. 
Zhang ekkor a nedvvel üvegfelületet kent be, majd patkányagyvelőből származó élő idegsejtekkel 
oltotta be. Egy nap múlva a sejtek megtapadtak, a laponként átlag 1250 sejt birtokba vette a rendelkezé-
sére álló felületet. A sejtek 98 százaléka életképes maradt, és még akkor is szilárdan a helyén maradt, 
amikor Zhang megpróbálta leöblíteni őket. 
A harmatfűalapon az idegsejtek képesek az osztódásra, és Zhang szerint a csont- és bőrsejtek hasonlóan 
jól működtek a felületen. Feltevése szerint a nedv bőrsejtekkel keverve és krónikus sebekre helyezve 
elősegíti az új bőrfelület kialakulását.

Forrás: edenkert.hu

A húsevő harmatfű (Drosera-nemzetség) fajai egy 
amerikai kutatás szerint némi ravaszsággal a jövőben 
számos orvosi eljárás során segíthetnek az emberen. A 
harmatfű elnevezése rendkívül találó: a növény minden 
levelét szőrszerű szálak borítják, amelyeknek a végén 
egy apró csepp fénylik, mintha a reggeli harmat maradt 
volna a növényen. Ezek a cseppek azonban korántsem 
olyan ártalmatlanok, mint a harmat: a csillogó nedv erős 
ragasztó, amely működésbe lép, mihelyt egy rovar a 
levélre száll. Ahogy az áldozat küzd a szabadulásért, 
mind több és több szőröcske nedve biztosítja sorsának 
beteljesülését: a növény levele lassacskán megemészti 
a testét. A knoxville-i Tennessee-i Egyetem kutatója 
Mingjun Zhang biomérnök azonban inkább építésre, 
mint pusztításra használná e nedvet. Kutatásai szerint 
az anyag ugyanis alkalmas lenne krónikus sebek 
gyógyítására, szövettenyésztésre és számos más, 
bemetszéssel járó orvosi eljáráshoz.

Természetes megoldás a sebekre




