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ÚJDONSÁG

Mi a KVARC SHIELD?

A HŐSZIGETELÉSBEN!
A hagyományos technológiával épült házak átlagos energiaigénye kb. 180-250 kwh/m2/év, ez az érték innovatív és korszer
szigeteléssel 2/3-ára csökkenthető. Ez évente 60-70 %-os megtakarítást is eredményezhet. A napjainkban használt hőszigetelő anyagok a laboratóriumi vizsgálatok alapján kétséget kizáróan megfelelnek rendeltetésüknek, azonban a való
élet mást igazol. Nagyrészt nem váltják be a hozzájuk fűzött
reményeket, sok esetben töredékét hozzák a laboratóriumi
körülmények között mért eredményeknek. Az alábbiakban
néhány példa a szigetelés minőségét befolyásoló tényezőkre.

A KVARC SHIELD egy magyar szabadalom alapján tovább fejlesztett hőszigetelő anyag. Amelynek létrejöttét az említett
problémák kiküszöbölése, az energiafelhasználás hatékony
csökkentése és az egészséges-komfortos élettér kialakításnak célja vezérelte. Alkalmazható külső és belső térben tégla,
beton pórusbeton felületekre extrakönnyű hőszigetelő vakolatként. Ajánlott már meglévő vakolatokra, kapcsos kőburkolatok mögötti hézag kitöltésre, tetőterek, padlásfödémek
szigetelésére akár utólag is. Könnyűszerkezetes épületek szigetelésére (táblás és szálas anyagok) kiváltására.

Hőhídak

Összetevők

A hőhídakon keresztül igen nagy mértékű hő távozik az épületből. Egy nem szigetelt házban ez nem tűnhet fel. Egy jól
szigetelt ház esetében előforduló hőhídak szembetűnően
ronthatják a szigetelés minőségét, ezért fontos a hőhídmentes kivitelezés. A táblás rendszereknél (eps, kőzetgyapot)
lemezek között esetlegesen előforduló 3 milliméternél szélesebb hézagokat ki kell töteni PUR- habbal vagy hasonló
tulajdonságú anyaggal. Így elkerülhetjük a konvekciót amely
a levegő le és fel áramlását okozza a résekben, ezzel is csökkentve a felület szigetelőképességét. A tető-fal csomópontoknál is létrejöhetnek olyan rések melyeket ki kell tölteni szigetelőanyaggal a hőhídak kialakulásának elkerülése végett.
Problémát a nagyszámban előforduló vonal formájú hőhídak
okozhatják (kábelek, csövek, faláttörések). Ezen problémák
kiküszöbölése többlet energiát és költség növekedést eredményezhet a kivitelezésnél, nem is beszélve az esetlegesen
elmaradt hibák javításáról. A KVARC SHIELD anyag használatánál mindez nem fordulhat elő, mivel állagának köszönhetően a legkisebb rést is kitölti, így megakadályozva hőhídak
kialakulását.

Speciális adalékok, kvarc homok és újrahasznosított, darált
polisztirol gyöngy.

Rögzítés
A táblás rendszereknél oda kell fi gyelni a szigetelés rögzítésére is hiszen az új téglafalakat leszámítva a szigetelést
mechanikailag is rögzíteni kell dübelezéssel. A hőszigetelő
rendszerekre ragasztott klinkerlap burkolatok esetében különösen fontos a jó minőségű fém beütő szeges dübel és a
kettős hálózás. Ez a rögzítési mód a szigetelés átfúrásával
vagyis gyengítésével jár, az előbbi esetben ezenkívül jelentős
többlet költséget is eredményez. A KVARC SHIELD anyag esetében nincs szükség dübelekre, használatával mégis szilárd,
a homlokzattal „egybe forrott” és gyengítetlen szigetelést
kaphatunk.

Kiszerelés
50 literes zsákokban

Vízigény
1 zsákhoz (50 liter) kb. 10 liter víz

Műszaki adatok
Maximális szemcsenagyság: 4 mm
Nyomószilárdság:≥0,15-0,65 N/mm2
Relatív páradiffúziós ellenállási tényező: μ kb.12
Hővezetési tényező: λ < 0,045 W/mK

Anyag Gépi felhordása
Mixerben készre kevert KVARC SHIELD-et csigás vakológéppel
nagyméretű fejjel felhordjuk először 3-4 cm vastagságban.
Újabb réteg felhordása csak az alatta lévő réteg kellő mértékű
száradása után történhet. Maximális rétegvastagság: 7-15 cm
(felülettől függően). A bekevert habarcsot 2 órán belül fel kell
használni. Felhordást követően 24 órán belül nem érheti fagy.
A kívánt felület elérése céljából ajánljuk a 90-145 grammos
üvegszövet háló beágyazását és glettelését Kvarc Termopol
ragasztóval. Az így elkészített felületre minimum 5 nap után
hordjuk fel a fedővakolatot.

Tűzállóság
A táblás szigetelések közül egyedül a kőzet- és üveggyapot
rendszerek nem éghetőek. A KVARC SHIELD rendelkezik ezzel
a tulajdonsággal, sőt mivel légrés nélküli szigetelésről van
szó ebben az esetben a kürtő hatás sem jelentkezik mint a
hagyományos táblás Eps rendszereknél.

Szigetelés mögötti légrés
A táblás rendszerek mindegyike légréssel rendelkezik mely
kiváló életteret biztosít gombák, darazsak, rovarok, spórák
számára. Az Eps rendszerekben táblák mögött páradúsulás
jöhet létre. A KVARC SHIELD esetében ez nem lehetséges, mivel felveszi a felület egyenlőtlenségeit és egybefüggő „réteget” képez a ház köré.
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A KVARC SHIELD ultrakönnyű hőszigetelő anyag igazi újdonság. A terméket nem táblákban ragasztják fel a falra, nincs
szükség dübelekkel való külön rögzítésre, a fal és az anyag
között nincs légrés, mint a táblás hőszigetelő rendszerek
esetében. Felhordása történhet kézzel, géppel (habarcs szivattyúval) is. Igy a kivitelezés gyorsan és folyamatosan végezhető. Az anyag állagának köszönhetően minden kis lyukat,
rést kitölt, ezáltal nagyszerűen alkalmazkodik bármilyen felületi egyenlőtlenséghez. Teljesen légrés mentes, egységes
szigetelőréteget képez a ház köré. Mivel egységes, rétegről
beszélünk, amely nincs átfúrva, dübelekkel átütve és összeillesztések sem találhatóak rajta, segítségével hőhíd mentes
szigetelést kaphatunk.
A KVARC SHIELD-el a külső mechanikai hatásokkal szemben
ellenálló, nagyszilárdságú homlokzatot képezhetünk.
A KVARC SHIELD hőszigetelő anyag alkalmas mind új építésű
mind régebbi épületek utólagos hőszigetelésére.
A KVARC SHIELD nehezen éghető tűzvédelmi szempontból
több emeletes épületekbe is beépíthető. A tűzterjedését
megakadályozza, füstöt nem fejleszt, nincs égve csöpögés
ezért optimális tűzvédelmi megoldást nyújt. Kiváló hangszigetelő képességű, páraáteresztő nem akadályozza a pára
homlokzaton keresztül történő átjutását. A rendszerben
nincs páradúsulás, a belsőterek nem penészednek. A KVARC
SHIELD-el készített réteg nem zsugorodik, nem tágul. Ez a
mérettartás is biztosítja a homlokzat hosszú élettartamát.
Összegezve a KVARC SHIELD hőszigetelő anyaggal készített
szigetelés:
 kiváló hőszigetelő
 nem zsugorodik,
 hőhíd mentes,
 tűzálló,
 kiváló hangszigetelő,
 mechanikai hatásoknak ellenáll
 páraáteresztő,
 nem ad életteret a gombák, férgek, rovarok, rágcsálók,
madarak számára
 állandó hőszigetelési értékkel rendelkezik.

Alapfelület
Alkalmazható a legtöbb falszerkezetre: beton, tégla min
Hvh10 vakolat könnyűszerkezetes cement és faforgácskötésű lapokból szerelt falra. Felvihető régi kőporos felületekre a
mozgó részek, és a különböző szennyeződések (por, zsír festék) eltávo-lítása után. Az alapfelület hőmérséklete +5c° és
+25 c° fok kö-zött legyen. Erős napsütés miatt felmelegedett
felületet, víz spriccelésével kezeljük.

Alapfelület
 Lábazati kezdő sín felszerelése
A kívánt vastagságú szigetelésnek megfelelő kezdő sínt helyezzünk fel.
 Kizárások felragasztása
A kizárásokat hőszigetelési vastagságnak megfelelő vakolóproﬁ lokból vagy Eps illetve kőzetgyapot lapokból alakítsuk
ki. Az Eps vagy kőzetgyapot lapok használata annyival előnyösebb, hogy a felület lehúzása után bent hagyhatjuk a
szigetelésben. Az Eps vagy kőzetgyapot lapok felragasztását
vízmértékkel vagy zsinór használatával végezzük a végső
egyenes felület érdekében. A lapokat érdemes vakolólécünk
hosszúságánál egymástól kisebb távolságra elhelyezni, hogy
a lécet a két kizárásra támasztva egyszerűen tudjuk elhúzni.
Nyílászáróknál a szigetelést kialakíthatjuk gipszkar-ton használatával így a karton eltávolítása után a SHIELD saját anyaga
adja a szigetelést illetve a kávák szélességétől függően erre a
célra használhatunk megfelelő vastagságú polisztiol, kőzetgyapot lapot is.
 Kizárások falon
 Kizárás a sarkokon
 Kizárás a nyílászáróknál

Kivitelezés
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Az első réteg felhordása

Az üvgszövet beágyazása, felület glettelése

Az anyag felhordásához használjunk habarcsszivattyút, előkevert anyagokhoz ajánlott szórópisztollyal. Az első réteget
átlagosan 3-4 cm–ben szórjuk fel, folyamatosan haladjunk,
a felhordott anyagot ne mozgassuk, ne nyúljunk hozzá. Száraz, meleg időben ne hagyjuk állni az anyagot a tömlőben,
mindig dolgozzuk el a bekevert anyagot. A második réteg
felszórását, csak az alatta lévő réteg megfelelő mértékű száradása után kezdjük el.

Az üvegszövet beágyazásánál, a táblás rendszerekkel ellentétben nem szükséges előre felhúzni egy ragasztó réteget. A
több helyen feltapasztott hálót a simító élével gyűrődésmentesen simítsuk be a friss ragasztóval. A hálósávok kb. 10 cm
átfedéssel kerüljenek egymásra.
A beágyazott üveghálót még azonnal és folyamatosan simítsuk át a habarccsal . A háló beágyazásához és simításához
használhatunk: Termin, Termopol és Termoragasztót is. A friss
ragasztórétegbe ágyazzuk be az él- és sarokvédő elemeket.

Fedővakolat felhordása
Az elkészített felületre min. 5 nap után hordjuk fel a fedővakolatot. Erre a célra használhatunk KVARC vékony illetve diszperziós vakolatot.

Padlók, födémek, lapostetők és mélyhűtőterek
hőszigetelése (normál terhelés esetén)
A határoló szerkezet rétegrendje egy
talajon fekvő padló esetén:

A második réteg felhordása
A második réteg szórásánál a közöket a kizárások vastagságához mérten töltsük fel. Érdemes a kizárásnál vastagabbra
hagyni az anyagot, így a felületet a vakolóléc szinte egyszeri
elhúzásával, készre tudjuk munkálni. A lehúzás után megmaradt anyagot érdemes összegyűjteni egy tiszta vödörben
és újrafelhasználni. A földre leesett, szennyezett anyagot ne
használjuk újra, az eltömítheti a tömlőt, megrongálhatja a
gép csigáját. A szórásnál ﬁgyeljünk az egyenletességre ehhez
legjobb a pisztolyt körkörösen mozgatni.

 burkolat
 ágyazóréteg
 aljzatbeton (4-5 cm)
 SHIELD hőszigetelés
 vízszigetelés
 aljzatbeton
 tömörített homokos kavicságy
 termett talaj.

Előnyei
 kiváló lépéshangszigetelés
 kiváló hőszigetelés
 fugamentes kivitelezés
 könnyű bedolgozhatóság
 csővezetékek beágyazására alkalmazható
 megakadályozza a hő - és hanghidak kialakulását
 alkalmas padlófűtésekhez is
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ÉPÜLETGÉPÉSZET

OTTHONUNK
BIZTONSÁGA
VÉDELMI SZINTEK
Mi mindent tehetünk otthon őrzött vagyoni és személyes értékeink
biztonsága érdekében? Miért jelent fokozott védelmet a 24 órás
távfelügyeleti rendszer a betörésekből, rongálásokból eredő lopások és
károkozások ellen?
Fontos tudni, hogyha lakásbiztosítást kötünk valamelyik biztosítóval még nem jelenti azt, hogy mindent megtettünk értékeink védelmében. A biztosítók ugyanis a
meglévő védelmi szintnek megfelelő mértékben nyújtanak anyagi fedezetet bekövetkezett kár esetén. Ennek megfelelően
minél több szintű védelemmel rendelke-

zünk, annál kedvezőbb feltételeket remélhetünk, és természetesen annál kisebb az
esélye egy esetleges betörésnek, ami azért
is fontos, mert ha a biztósító fizet is, eltulajdonított, megrongált személyes értékeinket nem tudja kárpótolni. Vegyük sorra a
védelmi szinteket.
9
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A mechanikai védelem (ablakok, ajtók, rácsok,
zárak, stb.) nem leküzdhetetlen akadály, de
meghosszabbítja a betöréshez szükséges időt,
így, ha ez a szint megfelelően ki van építve, akár
el is veheti a behatoló kedvét az időigényes betörési kísérlettől.
A következő szinte az elektronikai védelem
jelenti, melynek legnépszerűbb fajtája a riasztórendszer, ami erős hang- és fényjelzéssel zavarja meg a behatolót, és amelyet egy okostelefon segítségével akár távolról is aktiválhatunk.
Sajnos a tapasztalatok alapján a megszólaló
sziréna inkább bosszantja a szomszédokat, a
közbelépést illetve a hatóságok érteítését nem
vállalja senki.
Éppen emiatt sokkal hatékonyabb – igaz, költségesebb is –, ha meglévő riasztórendszerünekt ún. átjelző berendezés segítségével közvetlenül távfelügyeleti szolgáltatóhoz kötjük
be. Ez jelenti a harmadik védelmi szintet. A 24
órás távfelügyeleti szolgáltatás keretében
a helyi riasztórendszer jelzései közvetlenül a
távfelügyeleti központba futnak be, ahol azok
egyrészt automatikusan rögzítésre kerülnek,
másrészt az azonnal intézkedő operátorok
utasítására a néhány percen belül a helyszínre érkező járőrszolgálat már haladéktalanul
közbeléphet és megakadályozhatja a betőrési
kísérletet, illetve annak megtörténte esetén
pedig a további kár létrejöttét. A tetten ért behatolókat – amennyiben azok még a helyszínen tartózkodnak – mindaddig feltartóztatják,
illetve a helyszínt is biztosítják, amíg az illetékes hatóság a helyszínre nem érkezik. Kivonuló
szolgálatos távfelügyelet esetén a sziréna alkalmazása is elhagyható, így a szomszédoknak se
okozunk kellemetlenséget.

A lakások, házak, irodák vagy egyéb ingatlanok
védelmi rendszere tovább bővíthető kamerás
megfigyelő rendszerrel, melyek szintén csatlakoztathatók a távfelügyeleti szolgáltatásra.
A távfelügyeleti központ operátorai riasztás
jelzés beérkezésekor így élőben látják a kamera által megfigyelt területet, és amennyiben az
alapján egyértelmű a valós risztás, azaz betőrési kísérlet, úgy nem csak a járőrszolgálatot,
hanem a hatóságokat is azonnal értesítik, és
helyszíre írányítjákA fent taglalt maximális védelmi szint megtervezésének kulcsa, hogy hozzáértő, nagy
tapasztalattal és szakmai tudással rendelkező
szakembert, céget válasszunk, ugyanis a teljes
rendszer csak annak hibátlan működése esetén
nyújt biztonságot.

A RIMI Monitoring Kft. közel 25 év szakmai
tapasztalatával és sok ezer elégedett ügyfelének bizalmával ajánlja Önnek szolgáltatásait telepítési és távfelügyeleti akciókkal, valamint ingyenes helyszíni felméréssel.
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VILÁGSZERTE A NR 1. AKKU TECHNOLÓGIA
A KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYEK MÉRCÉJE EGY ÚJ DIMENZIÓBAN:
A LiHD akkuegységek újszerű nagy teljesítményű akkucelláinak és a teljesen új fejlesztésű
akkuegység-komponenseinek kombinációja gondoskodik arról, hogy a maximális erő
rendkívül hosszú ideig álljon rendelkezésre.

MINDIG, HA FONTOS, HA SZÁMÍT A TELJESÍTMÉNY!
Ha Ön a lehető legnagyobb szintű rugalmasságra, megbízhatóságra és teljesítményre törekszik:
a Metabo – világszerte egyetlen gyártóként – a teljes teljesítménytartományt lefedi 400-tól 2400 wattig.

100%
HOSSZABB
MŰKŐDÉSI IDŐ

WWW.METABO.HU
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Gyerekjáték
vagy akrobatika?

A medencevíz kezelésének legfontosabb lépései
A biztonságos, kellemes és kristály szta víz elérése első látásra bonyolult és
nehezen elérhető feladatnak tűnik, ha azonban a vízkezelés valamennyi lépését
betartjuk, kevés ráfordítással és költséghatékonyan érhetjük célunkat el.
A kezelés valamennyi lépésének fontosságát még egyszer kiemeljük, hiszen a
vízben egyszerre többféle kémiai reakció történik, fizikai és biológiai folyamatok
játszódnak le, amelyek egyensúlyban kell, hogy legyenek!

Fertőtlenítés

Sokkoló fertőtlenítés

A klór a legelterjedtebb víz fertőtlenítőszer. Ennek
oka, hogy a klórmentes szerek teljesítménye jóval
gyengébb a vírusok, algák és protozoák ellen, áruk
viszont kb négyszerese a klórénak.

A sokkoló, nagy dózisú, klórral, vagy klór tartalmú
vegyszerrel történő kezelést a klór alapú szerekkel folyamatosan fertőtleníte medencék esetén
is célszerű időnként elvégezni, hogy elkerüljük a
rezisztens baktériumok kialakulását és a szerves
szennyezők feldúsulását a vízben.

A víz klórozása megvédi a fürdőzőket a veszélyes
mikroorganizmusok által okozo betegségektől és
fertőzésektől.

A nagydózisú, sokkoló klórozás segíthet enyhe algásodás vagy egyéb fertőzés esetén is.

pH szabályozás
A pH ideális értéke a medencében 7,0 és 7,4 közö van.

Ennek érdekében a medence valamennyi részén
tartsuk mindig az ak v klór szintjét 1-4 ppm, átlagosan 2.2 ppm körüli értéken!

A pH értéke meghatározza a fürdőzés minőségét,
a fertőtlenítés és az algagátlás hatékonyságát, a
gépésze berendezések éle artalmát, ezért beállítására és az értékek tartására kiemelt figyelmet
fordítsunk!

Sokan idegenkednek a klór használatától, mivel a
klóros vizet kellemetlenek és szúrós szagúnak találják. A szúrós szagot és a bőr irritációját a túl magas
vagy alacsony pH és a klórozás melléktermékei, a
klóraminok, okozhatják.
Ha a vizet hetente egyszer VINYL POOL Instant
Oxi -val kezeljük, a vízben levő szerves anyagok
oxida v úton elbomlanak, így a kellemetlen melléktermékek képződése elkerülhető.
Különösen beltéri medencék, gyermekmedencék,
vagy wellness szállodák üzemeltetői számára ajánljuk az Instant Oxi használatát a klór tartalmú fertőtlenítőszerek mellé, így a leghatékonyabb fertőtlenítést végezhe k szag és irritáció nélkül.
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Küzdelem az algák ellen

Szűrés és pelyhesítés

A zöld víz a medence üzemeltetők rémálma, de bármilyen hihetetlen is, létezik medence alga nélkül!

Szűrés és pelyhesítés nélkül a víz opálossá, majd
zavarossá válik.

Beltéri medencék esetén, ha nem túl meleg a víz,
az előírt ak v klórszint folyamatos megléte általában elég az algaképződés megakadályozására, de a
szabadban már más a helyzet. A közvetlen napfény
és a magas hőmérséklet ideális az algák számára.

A legfinomabb lebegőanyagok eltávolítása csupán
homokszűrővel nem lehetséges. A VINYL POOL
Pelyhesítő folyadékhoz hozzátapadnak a vízben
lebegő kolloidok, így azok mérete megnő és a homokszűrő már képes eltávolítani ezeket.

Algagátló alkalmazása nélkül a kültéri hidegvizes
medencékben nyáron, illetve a meleg vizes medencékben egész évben megfigyelhetjük az algaképződést. Ha azonban inkább a szta vizet szeretnénk
nézegetni, algagátlót célszerű használni. A már
megjelent algát nagyon nehéz távozásra bírni, a folyamat megelőzése lényegesen egyszerűbb.
A VINYL POOL Algásodás gátló magas hatásfokokkal akadályozza meg az alga képződését és op málisan adagolható automata vegyszeradagolóval is.
Amennyiben az algák már megjelentek a vízben,
sokkoló fertőtlenítést kell alkalmazni, illetve súlyosabb esetben a víz teljes cseréje és a medence
fertőtlenítése szükséges.

Karbantartás
A medencék szakszerű üzemeltetésének része a
biztonsági és gépésze berendezések rendszeres
ellenőrzése és karbantartása, a szűrők visszamosása, a szűrőhomok és az ak v szén pótlása, illetve
cseréje, a medencék porszívózása, takarítása, friss
víz pótlás és vízkő eltávolítás.
A VINYL POOL Vízkőoldó egyedi összetételénél
fogva kíméletlen a vízkővel, de kíméletes a környezetével, azaz nem károsítja sem a csempét, sem a
medence fém tartozékait.

VINYL POOL

USZODAVEGYSZER CSALÁD
A VINYL POOL termékek kiváló ár-érték arányt kínálnak
elsősorban közösségi uszodák, gyógyfürdők, spa-k és
strandfürdők részére.
A versenyképes árak mellett a termékek mögött álló
szakértelem különbözteti meg a hazai piacon uszodavegyszereinket. Cégünk nem csupán vízkezelő szereket
és szolgáltatásokat, hanem megoldásokat is kínál. Saját
gyártó üzemünk segítségével rugalmasan, hatékonyan
és a vevő elvárásainak megfelelő, egyedi logisztikával
tudjuk kiszolgálni partnereink változatos igényeit.
Vegyszereink megfelelnek a vonatkozó uniós és magyar
szabványoknak, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkeznek.

Teljes körű információval, szaktanácsadással és további termékekkel állunk kedves vásárlóink rendelkezésére.
Vinyl K . 1097 Budapest, Illatos út 19-23. tel: 06 1 348 0708 e-mail: ertekesites@vinyl.hu www.vinyl.hu
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• A z o n n a l i k e d v e z m é n y • E g y e d i a j á n l a t o k • www.praktiker.hu/torzsvasarlo

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAMUNKhoz!

PLUSZ CSATLAKOZZON ÖN IS

Mi már felkészültünk a nyárra!
Keresse termékeinket webshopunkban is!

www.praktiker.hu
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BELSŐÉPÍTÉSZET

!

Szőnyegcsere
y g
akció!

SZŐNYEGHÁZ
Budapest, XII. ker. Krisztina krt. 11. (Széll Kálmán térnél)
Tel: 06-1/212-4143
Nyitva H-P 10-18, Szo 10-14 óráig
www.kabiriszonyeghaz.hu | www.facebook.com/kabiriszonyeg
webáruházunk: kabiricarpet.com
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TEVÉKENYSÉGEK:
SAJÁT GYÁRTÁSÚ BÚTORFRONTOK – LAPSZABÁSZAT
ÉLZÁRÁS – BÚTORSZERELVÉNY KERESKEDELEM
LÁTVÁNYTERVEZÉS – EGYÉB ASZTALOSIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

TERVEZZE BÚTORÁT EGYEDÜLÁLLÓ, KOMPLETT KÍNÁLATUNKBÓL!
Ha nincs saját asztalosa, az sem probléma, bízzon bennünk, ajánlunk egyet!
Önnek csak annyi a feladata, hogy kiválassza igényeinek megfelelő színeket,
formákat, alapanyagokat, a többit bízza ránk és partnereinkre.
Ingyenes látványtervezés, amennyiben a terv alapján a bútor megrendelésre kerül!

Csercsics – A fronton és azon túl
CSERCSICS Faipari Kft. – 9791 Torony, Felsőőri utca - Ipartelep u. 3.
tel.: +36 (94) 540-655 fax: +36 (94) 540-651
web: www.csercsics.hu e-mail: uzlet@csercsics.hu
www.facebook.com/Csercsicsfaipar
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 bármilyen ajtó kárpitozható
 felújítás esetén hasznos
 olcsóbb, mint újat venni
 szín és minta választék az
irodához
 helyszíni munkavégzés!
 kitűnő hangszigetelés
SZINERGIA҃GRUPP KFT
2330 Dunaharasz , Jókai M. u. 19.

+36 70 310 0562

www.karpitospartner.hu | info@karpitospartner.hu

bútorok
kárpitozása

an k és s lbútorok
restaurálása
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