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FÉNYFORRÁSOK
LÁMPATESTEK

DEL 1408
Névleges teljesítmény: 8W
Anyaga: ABS+PS +alumínium 
Névleges feszültség: 220 - 240 V AC 
Tápegység: DC 12V / 1,5A
LED típusa: 16x0,5W 2835 SMD
Színhőmérséklet: 4 000K
Fényáram: 600lm  Méret: 196x117x455mm

Sissy kerek LED lámpatest 
Anyag: PMMA búra - Fém alj 
IP védettség: IP20
Színvisszaadás: Ra:≥ 80  

DEL 1379
4000K, E27, 18W, 1450lm

daniella.hufacebook/ 
DaniellaKft webshop

daniella.hu

 DEL1438 
Süllyesztett, kerek, fehér LED panel
Méret:  108x30mm  Kivágási méret:  D=95mm
Névleges teljesítmény: 7 W  Névleges feszültség:  85-265V AC
Fényáram: 420lm  Színhőmérséklet: 4000K
LEDek száma: 14xSMD5730  Sugárzási szög:120°

DEL 1427 - LED reflektor lapos, 
mozgásérzékelővel
Méret: a: 111mm , b: 153mm; c: 55mm
Fényáram: 800 lm  Érzékelési szög: 120° 
Érzékelési távolság: 2-8m  IP védettség: IP65
Színhőmérséklet:  4000K

www.daniella.hu
facebook/DaniellaKFT

SZERSZÁMOK

STI 1313 - Krimpelő fogó  
érvéghüvelyhez
Vezeték keresztmetszete  
0,25 - 6 mm2

   Hatszögletes pofával

   Méret: 175mm 
    Anyaga: Acél

STI 1290 
VDE Csavarhúzókészlet 13db-os
Szigetelési feszültség: 1000V

Szabvány:  
VDE GS DIN EN60900:2005-01; EN60900:2004, VDE 5453 07

STI 1301 VDE Kombináltfogó
Méret 165 mm / 6" 
Szigetelési feszültség: 1000V 
Szabvány:  
DIN EN60900:2005-01;  
VDE 0682-201:2005-01  
Anyaga : Cr-V 

STI 1045  6 x 16A  
villámvédelemmel,  
6+1 kapcsolóval

STI 376 
Programozható 
digitális heti időkapcsoló

www.daniella.hu
facebook/DaniellaKFT
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INGATLAN

Fontos tudni, hogy főszabály szerint öröklési 
illetéket kell fizetni a belföldön lévő ingatlan 
hagyaték (örökség) megszerzése esetén. Köz-
tudomású, hogy mentes az öröklési illeték 
alól az örökhagyó egyenes ági rokona (leme-
nő egyenes ági rokonok: gyermek, unoka, 
dédunoka stb., illetve felmenő egyenes ági 
rokonok: szülő, nagyszülő stb.), túlélő házas-
társa és bejegyzett élettársa által megszer-
zett örökrész. Kevéssé ismert azonban, hogy 
az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, 
illetve mostoha- és nevelőszülője által meg-
szerzett örökrész tiszta értékéből is illeték-
mentes 20 millió forint értékű rész, tehát egy 
15 millió forint értékű lakás öröklése esetén 
illetéket nem kell fizetni. Lakóház építésére 
alkalmas telektulajdon öröklése feltételesen 

illetékmentes (amennyiben más illetékmen-
tességi ok nem áll fenn): az illetéket nem kell 
megfizetni, amennyiben az örökös a telken a 
hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven 
belül lakóházat épít. Fontos, hogy a lakóház 
építési szándékot legkésőbb az adóhatóság 
által postázott illetékfizetési meghagyás jog-
erőre emelkedéséig be kell jelenteni az adó-
hatóságnak. És ha nem vagyok jogosult ille-
tékmentességre? Ekkor sem kell elkeseredni, 
bár az öröklési illeték mértéke igen magas: 
lakástulajdon esetén az ingatlan tiszta érté-
kének 9%-a, egyéb ingatlan esetében pedig 
18%-a, azonban az öröklési illeték alapja, az 
ingatlan tiszta értéke „optimalizálható”. Mit is 
jelent a megszerzett vagyon (jelen esetben 
az ingatlan) tiszta értéke?

HOGYAN CSÖKKENTHETŐ
AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK?             

Ingatlan öröklése esetén fontos, hogy tisztában legyünk azzal, milyen 
költségek merülhetnek fel az ingatlan megszerzésével kapcsolatosan. 

5
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 A tiszta értéket akkor kapjuk meg, ha le-
vonjuk a megszerzett vagyon forgalmi érté-
kéből a hagyatékot terhelő tartozás értéké-
nek egy-egy örökösre eső részét.
Az örökhagyó eltemettetésének szokásos 
költségei bizonyítás nélkül is elfogadhatóak, 
mint az illeték alapját csökkentő terhek (a 
gyakorlatban ez az összeg kb. 300.000,- Ft), 
azonban a többi adósság és más teher fenn-
állását és összegét az örökös köteles igazolni. 
Fontos tudni, hogy a hagyatéki terhekhez 
kell számolni az örökhagyónak az örökös 
felé fennálló tartozásait is.

Egy egyszerű példával vázolom, hogy ho-
gyan működik ez a gyakorlatban:

Két testvér örököl ½ – ½ arányban egy nya-
ralót, amelyet közösen használnak. Az egyik 
testvér jelentős, több millió forint értékű 
felújítást hajt végre a nyaralón, ezt követően 
nem sokkal a másik testvér meghal, gyerme-
ke nincs, így az örököse a felújítást fizető test-
vér. A hagyatéki leltár során kiállított adó- és 
értékbizonyítványban a nyaraló forgalmi ér-
tékét 25 millió forintban állapítják meg. Mivel 
½ részben az örökös tulajdonában áll az in-
gatlan, az öröklési illeték alapja az érték fele, 
12,5 millió forint lesz. Tekintve, hogy a nya-
raló nem minősül lakástulajdonnak az örö-
kös testvérnek 18%-os mértékű illetéket kell 

fizetnie (12,5 millió forint tiszta érték esetén 
2,25 millió forintot). Ez igazán méltánytalan 
helyzetet teremtene, hiszen az ingatlan érté-
két jelentősen növelte a felújítás, amelyet az 
örökös fizetett. Mi tud tenni az örökös (test-
vér)? A hagyatéki eljárás során hagyatéki te-
herként bejelenti a felújítás költségeit, hiszen 
a testvérével nem számoltak el a felújítás ösz-
szegével. Amennyiben a példában szereplő 
felújítás költsége 10 millió forint volt, akkor 5 
millió forint összegű követelést jogosult beje-
lenteni (hiszen az ingatlan ½ része korábban 
is az ő tulajdonában volt). Így a hagyatéki 
tiszta értéke már jelentősen alacsonyabbá 
válik. A 12,5 millió forint forgalmi értékből le 
kell vonni az 5 millió forint felújítási költséget, 
az esetleges temetési költséget (300 ezer fo-
rint összegig nem szükséges igazolni) és köz-
jegyzői díjakat, mint hagyatéki terheket (és ha 
más hagyatéki teher nincs), így kapjuk meg a 
hagyaték tiszta értékét. Jelen példánál marad-
va a hagyaték tiszta értéke már csak 7,2 millió 
forint, így a fizetendő illeték összege is 1,296 
millió forintra csökken (a tiszta érték 18 %-a).

Nagyobb értékű ingatlanok öröklése ese-
tén mindenképpen érdemes szakemberrel 
egyeztetni még a hagyatéki tárgyalást meg-
előzően, mert a későbbiekben még abban 
az esetben is felmerülhetnek adózási kérdé-
sek, ha éppen valamely kedvezmény alap-
ján illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn 
(a későbbi értékesítés során).

Forrás: ingatlanhirek.hu

Lényeges, hogy a teher fennállását 
és mértékét igazolni kell, a fenti pél-
dának megfelelő élethelyzetben cél-
szerű, ha felújítási munkákról meg-
őrizzük a számlákat, hogy azokat az 
illeték kiszabási eljárás során be tud-
juk mutatni.
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ÉPÍTŐANYAGOK

BLAU DÜBEL
GIPSZKARTON DÜBEL
RÖGZÍTŐ TÁRCSA
NORMÁL DÜBEL
FÜGGÖNYKARIKÁK
KONNEKTOR VÉDŐDUGÓ

LICHTBLAU FERENCNÉ
1188 Budapest, Arany János utca 39/B

Telefon: +36 1 290-3019 l Fax: +36 1 290-3019 l Mobil: +36 30 280-9902 
E-mail: info@blaudubel.hu l www.blaudubel.hu
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SIKACERAM®-500 CERALASTIC
A SIKACERAM 500-CERALASTIC VÍZSZIGETELŐ HABARCS 
ÉS CSEMPERAGASZTÓ EGYETLEN TERMÉKBEN.

A SikaCeram® - 500 Ceralastic egy rugalmas, 
egykomponensű, cementbázisú, műanyagok- 
kal módosított habarcs, speciális lúgálló 
szintetikus szálakkal, finom szemcsemére-
tű és speciális adalékanyagokból válogatott 
alkotókkal a megfelelő vízszigetelésért és a 
csempelapok gyors fektetéséért hagyományos 
felületeken. Vízszigetelési célokra erkélyek, 
teraszok, medencék, fürdők, zuhanyzók készí-
tésénél javasolt.
A SikaCeram 500-Ceralastic vízszigetelő ha-
barcs és csemperagasztó egyetlen termék-
ben. A vízszigetelés és a csempefektetés egyi-
dejűleg; 12-24 óra elteltével akár fugázható is.

A TERMÉK
  Nagyméretű csempékhez is alkalmazható.
  Alkalmazható akár nem tökéletesen 

száraz, de már megkötött alapfelületen
  Ragasztás egy rétegben, akár nagy alakban, 

hála a cseppfolyós kialakításnak.
  Nem szükséges megerősítő háló használata.
  Kevesebb anyagfelhasználás, a hagyomá-

nyos rendszerekhez képest.
  Kiváló repedésáthidaló képesség.
  Kiváló tapadás minden típusú felületen: 

kerámia csempe, beton, cementesztrich, 
kő, tégla és fa.

A TERMÉK ALKALMAZÁSA
Hézagok vagy dilatációs hézagok vízszigetelé-
sére és más kritikus területeken (például a sar-
kokban), a vízszigetelő rétegnek kell abszolút 
megerősítettnek lenni a Sika SealTape-S ter-
mékkel. A Sika SealTape-S-t a frissen felhor-
dott Ceralastic-ra kell helyezni és lefedni a má-
sodik termék réteggel. Szerkezeti hézagokat 
(melyek magas mozgásnak vannak kitéve) le 
kell zárni Sikadur-Combiflex® SG rendszerrel.

VÍZSZIGETELÉS ÉS CSEMPERAGASZTÁS 
KÉT LÉPÉSBEN

 A szalagok fent leírt elhelyezése után, al-
kalmazza a Ceralastic-ot sima acél spatulá-
val, nyomja a habarcsot a felületre a megfelelő 
tapadás elérésének érdekében. A vastagság 
legyen kb. 2 mm. Nagyjából 3 óra elteltével 
20°C-os hőmérséklet mellett az első réteg jár-
ható és lehet folytatni a csempézést. A csempe 
helyreillesztéséhez használja a Ceralastic-ot 
hagyományos ragasztóspatulával a fogak sű-
rűsége függ a csempe típusától. A termékvas-
tagság a csempék alatt maximum 3 mm lehet 
(az első réteg nélkül). A Ceralastic-ot nem 
szükséges a burkolólap felületére is felkenni a 
teljes felületű ragasztóágy miatt.

 Távolítsa el a felesleges terméket a héza-
gokból. Ha a termék mennyisége túl nagy a vá-
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lasztott csempéhez,válasszon egy sűrűbb fogú 
spatulát. Nagyjából 12 óra elteltével a padló 
fugázható.

CSEMPÉK GYORS VÍZSZIGETELÉSE ÉS 
RAGASZTÁSA EGY LÉPÉSBEN, SPECIÁLIS 
SPATULÁVAL
Ceralastic alkalmazása a különleges Sika Ce-
ralastic spatulával lehetővé teszi, hogy masz-
szív és folyamatos réteget alkossunk legalább 
2 mm vastagságban. A Ceralastic alkalmazása 
után (1-es kép) azonnal fektesse a csempét a 
frissen felhordott termékbe a kívánt módon 
és óvatosan nyomja bele a csempét a kívánt 
pozícióban. A teljes Ceralastic vastagságnak 
4 és 5 mm között kell lennie, a homogén és 
folytonos réteg elérése érdekében. Távolítsa el 
a hézagokból az átfedéseket vagy a felesleges 
anyagot, ügyelve arra, hogy ne távolítsuk el az 
alsó rétegeket. A padló fugázása 12 óra eltelté-
vel kb. 20°C-on történik.Ez az alkalmazás nem 
engedélyezett medencékben vagy függőlege-
sen, mindig használja két lépésben.

GYORS VÍZSZIGETELŐ RÉTEG KÉPZÉS, MÁS 
SPECIÁLIS VAGY THIXOTRÓP CSEMPERA-
GASZTÓVAL EGYÜTT
Alkalmazza a Ceralastic-ot a következő módon:
-  simítóval, megfelelő nyomást kifejtve az alap-

felületre
- ecsettel vagy lapos ecsettel
-  közepes vagy rövidszőrű hengerrel, hogy ho-

mogén eloszlást biztosítson
- szórással 

A teljes alkalmazott rétegvastagság legyen 
legalább 3 mm, 2 rétegben. A maximális aján-
lott rétegvastagság rétegenként 2 mm. Az al-
kalmazás során egyenletes, teljes felületet 
fedő rétegeket kell létrehozni. Mindig várja 
meg az előző réteg kikötését, mielőtt a követ-
kező réteget felvinné (kb. 3 óra 20°C-on), és kb. 
4 óra után elhelyezhetők a burkolólapok.

A SikaCeram® cementkötésű csempe-
ragasztók használhatók burkolólapok 
ragasztására, mivel összeegyeztethetők a 
Ceralastic vízszigetelő bevonattal.

FUGÁZÁS
A SikaCeram® cement vagy epoxi fugázóanya-
gok összeegyeztethetők a SikaCeram 500 Ce-
ralastic termékkel. A fugázás kb. 12 órával a 
feldolgozást követően elvégezhető. Nagymé-
retű lapok esetén hosszabb várakozási időre 
lehet szükség, hogy a Ceralastic anyag minél 
jobban ki tudjon kötni. Fontos, hogy a felesle-
ges Ceralastic anyagot azonnal távolítsa el a 
hézagokból, hogy a fugázóanyag a megfelelő 
vastagságban kerülhessen a hézagba. Kül-
téri alkalmazás esetén, vagy ahol szükséges, 
használjon Sikaflex® rugalmas ragasztóanya-
got a dilatációs vagy szakaszos hézagokhoz, 
3-4 méter hosszon

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. Tel.: +36 1 371-2020

SikaCeram-500 Ceralastic
Construma díj 2017
2 AZ 1-BEN VÍZSZIGETELŐ ÉS BURKOLAT RAGASZTÓ HABARCS

A leggyorsabb megoldás!
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Cím: 2657 Tolmács, Arany János u. 2. – Telefon: +36 35 350 511 – Fax: +36 35 350 511 – E-mail: info@nvzrt.hu 

Lakossági és ipari hígítók

Hiszzük, hogy a tradicionális gyártói tapasztalatunk megfelelő alapot biztosít arra, hogy a mai magyar-
országi festékpiacra kiváló minőségű hígítókat gyártsunk. Ezen túlmenően az ipar azon szegmenseit is 
ki tudjuk szolgálni oldószereinkkel, ahol elvárás a magas minőség, kedvező ár vagy épp az ügyfeleinkkel 
végzett közös K+F tevékenység. Legyen szó autó-, fém-, elektronikai- vagy akár vegyiparról, termékeink 
magas követelmények között is megállják helyüket.

ALKOGÉL GYÚJTÓGÉL
Az ALKOGÉL GYÚJTÓGÉL kiválóan alkamas 
szabadtéri tűz (legyen az fa vagy faszén 
tűzelés), valamint kandalló begyújtására, mivel 
használatakor veszélyes anyag nem keletkezik.

KISZERELÉS: 
1 literes hengeres PET, 5 literes PE kanna

OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ

Az OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ elsősorban olajfesték 
és olajalapú tapaszok hígítására szolgál, 
de kiválóan alkalmas fa- és falfelületek 
beeresztésére, impregnálására.

KISZERELÉS: 1 literes PET palack, 5 literes PE 
kanna, igény szerint 200 literes hordó, IBC-ben

AROMÁS HÍGÍTÓ

Az AROMÁS HÍGÍTÓ-t elsősorban alapozófesté-
kek és egyes aromás bázisú lakkok hígítására 
alkalmas. A  nitro hígító és az észter hígító 
után a legkompatibilisebb hígító az oldószeres 
festékek tekintetében.

KISZERELÉS: 1 literes hengeres PET, 5 és 19 
literes PE kanna

PETRÓLEUM
A PETROLEUM kíváló grillbegyújtó és 
lámpaolaj. Továbbá kiválóan lehet alkalmazni 
olajos kátrányos bitumenes szennyeződések 
felodására. Felhasználható főző és világító 
eszközökben, valamint faszén begyújtására. 
Kiváló csavarlazító.

KISZERELÉS: 1 literes fekete PET, 5 literes 
PE kanna

BENZINES FOLTTISZTÍTÓ

A BENZISEN FOLTTISZTÍTÓ alkalmas textíliák 
és bőrök, olajos alkatrészek kézi tisztítására, 
valamint egyéb háztartási és ipari célokra.

KISZERELÉS: 1 literes hengeres PET, 5 és 19 
literes PE kanna

SZINTETIKUS HÍGÍTÓ
Elsősorban a festékipari számára olyan festékek 
hígítására, amelyeknél a festékhasználati útmu-
tatása SZINTETIKUS HÍGÍTÓ használatát írja elő.

KISZERELÉS: 1 literes hengeres PET palack, 
5 literes PE kanna

HÁZTARTÁSI LAKBENZIN

A Háztartási lakkbenzin kíváló festés 
utáni festékfoltok eltávolítására, felületek 
zsírtalanítására,  valamint festékek (alkidgyanta  
bázisú) hígítására is.

KISZERELÉS: 0,5; 0,9 és 1 literes PET, 5 és 19 
literes PE kanna, igény szerint IBC-ben is

UNIVERZÁLIS NITROHÍGÍTÓ

Elsősorban cellulóz-nitrát alapú lakkok 
és festékek felhordási konzisztenciájának 
beállítására, valamint tisztításra, zsírtalanításra.

KISZERELÉS: 0,5 literes PET palack;, 0,9 és 1 
literes PE flakon; 5 és 19 literes PE kanna; igény 
szerint IBC-ben is

LENOLAJ KENCE
A LENOLAJKENCE a faipar egyik leggyakrabban 
használt felületkezelő terméke. Fa impregnálá-
sára előszeretettel használják.  Jó nedvesítő ké-
pessége miatt alkalmas falfelületek, vakolatok 
előkészítésére, pórustömítésre.

KISZERELÉS: 1 literes hengeres PE palack, 5és 
19 literes PE kanna, igény szerint 200 literes 
hordó, IBC-ben

UNIVERZÁLIS PARKETTALAKK HÍGÍTÓ
Az UNIVERZÁLIS PARKETTALAKK elsődleges 
alkalmazása a Poliuretán bázisú filmképző 
lakkok konzisztenciájának beállításra, hígítá-
sára. Erős oldószeres tartalma miatt alkalmas 
munkaeszközök tisztítására.

KISZERELÉS: 1 literes hengeress PET, 5 literes 
PE kanna, igényszerint 200 literes hordó, és 
IBC-nem is
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AGRiKETT
Fűtőanyag napraforgóhéjból

AGRiKETT
AGRO-BRIKETT  TÜZELOANYAG

,,

N A G Y I V Á N

 Extra fűtőérték

 Esztétikus megjelenés

 Könnyű tárolhatóság

 Megfizethető ár - érték arány

 Gazdaságos fűtés

 Korlátlan mennyiség

 Természetes alapanyag

 Sokoldalú felhasználás

Dacoljon a hideggel, fűtsön AGRIKETT-el!

Megrendelés:  agrikett.kereskedelem@gmail.com 
+36706702500

www.nadbrikett.com

ÉPÜLETGÉPÉSZET
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https://www.praktiker.hu/futes-katalogus-2017
Tekintse meg online!

Megjelent 2017-es 
fűtés katalógusunk!

BRIKETTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A KÜLÖNBÖZŐ ALAPANYAGOK SZERINT

Néhány évvel ezelőtt a tüzelőanyagként hasz-
nált brikett fogalma egyenlő volt a keményfa 
brikettel, esetleg a szénbrikettel.

Napjainkban egyre jobban kezd alternatíva-
ként elterjedni az erre a célra kikísérletezett 
energia növények (energiafű, energianád, 
stb.), valamint egyéb, főleg mezőgazdaságban 
keletkező hulladék (szalma, kukoricaszár, nap-
raforgószár, napraforgóhéj, szőlővessző, kuko-
ricacsutka, nád, stb.) alapanyagként történő 
felhasználása.

Ezen anyagokból készült brikettek tökélete-
sen alkalmasak a fa alapanyagból készült bri-
kett kiváltására. Az említett alapanyagokból 
készült brikettre általában jellemző, hogy a 
keményfa briketthez viszonyítva kismérték-
ben alacsonyabb a fűtőérték (15-17 MJ/kg), 
ugyanakkor magasabb a hamutartalom (8%<). 
Ezen hátrányos tulajdonságokat az alacsony 
beszerzési árak kompenzálják. Azonban a 
napraforgóhéj kivételt jelent mindegyik közül, 
ugyanis az olajtartalma miatt a belőle készült 
brikett fűtőértéke eléri a 20 MJ/kg-ot, ugyan-
akkor a hamutartalom nem több 2-3 %-nál. 
Két hátrányos tulajdonságát szokták említeni, 
az egyik a használat során tapasztal-ható kel-
lemetlen illat (bár egyesek számára kifejezet-
ten kedvelt), a másik pedig a tüzelőberende-
zés elkormozódása, illetve elkátrányosodása. 
Az előbbit inkább előnyének kell tulajdoníta-
ni (a pb gázt és a földgázt is mesterségesen 
szagosítják), hiszen a tüzelés során a fűtött 
helyiségben nem szabad égésterméknek kiszi-
várogni, tehát ha valaki a használat során érzi 
az illatot, akkor a fűtési rendszerében keresse 
a hibát. Ugyancsak a tüzelőberendezés hibá-
jára utalhat a korom vagy kátrány képződése 
is, hiszen mindkét anyag a tökéletlen égés 
terméke, ez pedig a kevés levegő mennyiség-
re utal. A használatánál fokozottan figyelni 
kell a mértékletességre. A magas fűtőérték 
és az olajtartalom miatt a begyújtást köve-

tően, a gyors gázosodás miatt a túlzott mér-
tékű tüzelőanyag használat intenzív hőhatást 
eredményezhet, amely károsíthatja a tüzelő 
berendezést. Célszerű kevesebb mennyiség-
gel kezdeni a brikett használatát, fokozatosan 
emelve az adagmennyiséget, így megtalálva 
az optimális fogyasztást. Így elkerülhetjük azt 
is, hogy az egyébként jó műszaki állapotban 
lévő tüzelőberendezésünket elszennyezzük 
azzal, hogy a túlmelegedő berendezésünket 
megóvandó, levegő elvétellel csökkentjük az 
égés intenzitását így okozva oxigén hiányt és 
tökéletlen égést, ami a már fent említett lera-
kódásokat okozhatja. De természetesen a gá-
zosodás befejeződését követően - amikor már 
csak kékes lánggal pislákol a tűz - célszerű ez 
esetben is minimálisra csökkenteni a levegő 
mennyiségét, az égési idő meghosszabbítva, 
ennek eredményeként a hatásfokot javítva.

Összefoglalva a napraforgóhéj brikett előnye-
it, elmondható, hogy ár-érték arányban jelen 
pillanatban az egyik legjobbnak mondható a 
brikettek közül. A napraforgóhéj előállításá-
ból következően a belőle készült brikett ho-
mogén, tiszta, megbízható, használata hosz-
szabbtávra tervezhető.

NÁD-BRIKETT KFT.
www.nadbrikett.com

+36 30 330 9976
info@nadbrikett.com
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A napelem a Nap energiájából elekt-
romos áramot állít elő. A napelemes 
rendszerek különösen gazdaságosak, 
mert környezetbarát módon termelnek 
megújuló energiát, amely visszatáplál-
ható a közüzemi villamos hálózatba.

Telepítésük azért előnyös a háztartá-
sok számára, mert túl azon, hogy a 
befektetés 10 éven belül megtérül és 
onnantól kezdve még 15-20 évig tiszta 
nyereséget termel, a napelem az in-
gatlan értékét is jelentősen növeli. Egy 
megfelelő módon és igényesen kivite-

lezett telepítés pedig az épületet esz-
tétikai szempontból is emelheti.

A telepítési lehetőségek nagyon rugal-
masak, mert napelem nyeregtetőre, 
lapostetőre vagy akár földi állvány-
zatra is szerelhető. Hazánkban még 
nem bevált gyakorlat, hogy a napele-
met eleve beleterveznék az épületbe, 
többségében a meglévőkre rendelnek 
utólag napelemeket és azok általá-
ban a háztetőkre kerülnek. Napele-
met egyébként minden fajta, zsindely, 
cserép, pala vagy fémlemez anyagú 

NAPELEM
    – A tiszta energia forrása
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tetőhéjazatra  lehet szerelni, ferde és  
lapos tetőre egyaránt. Igény szerint 
akár az egész tetőfelületet be lehetne 
fedni napelemmel. Fontos tudni, hogy 
a professzionális tartószerkezetek az 
épületeket se statikailag, se egyéb mó-
don nem gyengítik és a vízszigetelés is 
megoldott.

15
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A napelemek fejlesztése terén ma már 
egészen forradalmi megoldásokkal is 
lehet találkozni, amik az építészet kü-
lönböző területeire is kifejtik hatásukat. 
Az egyik ilyen újdonság a keret nélkü-
li, edzett üveg elő- és hátlapú napelem 
panel, amelynek a hagyományos nap-
elemekkel ellentétben nincs fém kerete 
és a hátlapja nem műanyag fólia. Ezek 
az úgynevezett üveg-üveg napelemek 
a tetőbe integrálva részben vagy telje-
sen kiválthatják a tetőhéjalást. A fém- 
és műanyagmentes kivitelnek köszön-
hetően az ilyen napelemek rendkívül 
esztétikusak és páratlanul ellenállóak a 
környezeti behatásokkal szemben. Élet-
tartamuk jelentősen hosszabb a hagyo-
mányos napelemekénél és a teljesítmé-
nyüket is hosszabb ideig megőrzik.

Ezeknek a paneleknek különleges át-
tetsző és fényáteresztő verziói a ha-

gyományos táblaüvegeket helyettesítve 
akár gépkocsibeálló védelmére vagy 
terasz lefedésre is használhatók, illetve 
átriumos, télikertes vagy komplett üveg-
falas kialakításra is alkalmasak. 

Az eredmény energetikai szempontból 
rendkívül hatásos, esztétikailag a lát-
vány még szokatlan, de tervezői ráter-
mettséggel az épületek stílusával össz-
hangba hozható. Az új technológiának 
köszönhetően lehetővé vált az is, hogy 
a rendszert a szükséges tetőfelületre a 
héjazat elhagyásával építsék ki. 

A vásárlói igények a tervezőket újabb 
ötletek kifejlesztésére sarkallják, ami 
által a modern építészet eszköztára is 
gazdagodik. Ha egyre szélesebb kör-
ben terjednek el a napelemes rendsze-
rek, azáltal csökkenthető a hagyomá-
nyos erőművek környezetterhelése is.
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Tiszta Energiák Kft.
1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
Tel: +36 20 331-3999
email: robotka.tamas@tisztaenergiak.hu
www.tisztaenergiak.hu
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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 igénye-
inek megfelelő színeket, formákat, alapanyagokat, a 

többit bízza ránk és partnereinkre.
Ingyenes látványtervezés, amennyiben a terv 

alapján  a bútor megrendelésre kerül!

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

Csercsics – A fronton és azon túl

BELSŐÉPÍTÉSZET
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magas szinvonalú & megbízható infrafűtés elérhető áron

EXKLIZÍV DESIGN MAGYAR TERMÉK KIMAGASLÓ MINŐSÉG

  könnyű és gyors szerelés

  engedélyekre nincs szükség

  karbantartásmentes fűtés

  hosszú élettartamú infrafűtés

  gazdaságos elektromos infrafűtés

  egészséges fűtés, nincs porkeringés

  gyógyhatással rendelkezik az izületekre

  penész és falnedvesség elleni védelem

Infradeluxe Hungary Kft.
1095 Budapest, Mester utca 15.
Tel.: +36 70 882 0529
E-mail: info@infradeluxe.com
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