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Dacoljon a hideggel, fűtsön AGRIKETT-el!

AGRiKETT
,,

AGRO-BRIKETT TÜZELOANYAG

 Extra fűtőérték
 Esztétikus megjelenés
 Könnyű tárolhatóság
 Megfizethető ár - érték arány
 Gazdaságos fűtés
 Korlátlan mennyiség
 Természetes alapanyag
 Sokoldalú felhasználás

www.nadbrikett.com

Megrendelés: agrikett.kereskedelem@gmail.com
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ÉPÍTŐANYAGOK
FÚRÁS NÉLKÜLI RÖGZÍTÉS
- MEGOLDÁS A SIKA
BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI RAGASZTÓANYAGOK

Amennyiben nem szeretnénk a falainkat fúrni, ezzel port és koszt
okozni otthununkban, nem beszélve a szomszédok zavarásáról, de
mégis szükséges valamit rögzíteni, vagy ragasztani – legyen az díszítő
elem, gipszkarton, parkettaléc vagy akár csak egy leesett csempe.
A Sika különböző megoldásokat kínál különböző feladatokhoz.

Sika Max Tack®
Gyors
kezdeti tapadású, vizes bázisú

ragasztóanyag.
Használhatjuk kül-és beltérben egyaránt,
erős és tartós tapadást biztosít.
Könnyen
dolgozhatunk vele,

egykomponensű.
Alkalmas
kisebb tárgyak rögzítésére fa,

habarcs, beton, szálcement, alumínium stb.
felületeken.
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SikaBond® T- 2
Rugalmas,
poliuretán, nagyszilárdságú ragasztó

Elasztikus,
erős rögzítő erejű termék. Magas

kezdeti tapadóerővel rendelkezik, nincs korróziós
hatása, kiváló időjárás és öregedésálló.
Használhatjuk
fej feletti rögzítésre is, rendkívül

jól tapad a legtöbb felületen
Kő,
 beton, fa, alumínium, fém stb.

Sika Anchorfix® -1
Gyorsan
szilárduló, kétkomponensű metakrilát bázisú

tőcsavar ragasztó.
Betonacélok,
csavarok rögzítése betonban,

vagy üreges téglában.
Felhasználható
– 10°C és + 30°C közötti hőmérsékleten.

Gyorskötésű,
hagyományos kinyomó pisztollyal

felhasználható
2 db keverőszárral van csomagolva.

Termékeinket keresse kereskedőinknél!
Sika Hungária Kft. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. Tel.: +36 1 371-2020
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ÉPÜLETGÉPÉSZET

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A
NAPELEMEK KAPCSOLATA
A háztartásoknak elektromos áramra mindig szüksége van. Nem kell villamossági szakembernek lenni ahhoz, hogy ezt a 21 század elején tényként elfogadjuk. Azt azonban még egyelőre kevesen tudják, hogy 2020-tól már hazánkban is csak olyan épületeket lehet majd kivitelezni, amelyek meghatározott mértékben megtermelik saját energiaigényüket. Erre érdemes
már most, időben felkészülni! Itt a legkézenfekvőbb megoldás a napelem, amellyel akár teljesen függetleníteni is tudjuk magunkat az áramszolgáltatóktól.
A napelemmel kapcsolatban ugyanaz a helyzet áll fenn, mint
pl. a hőszigeteléssel, vagy a nyílászárókkal: jelentősen spórolhatunk velük otthonunk rezsiköltségén. Hőszigeteléssel
kevesebbet kell költenünk fűtésre, napelemmel kevesebbet
kell költenünk háztartási gépeink működtetésére.
Amíg az magától értetődő, hogy a hőszigetelést vagy a nyílászárókat a házzal együtt kell tervezni, addig sajnos az még
nem, hogy a napelemre is ugyanebben a fázisban kellene
gondolni!
Megfelelő rétegrenddel, szerkezettel, tájolással, tagolással,
dőlésszöggel, tetőablak-, és kémény-kiosztással, héjalással
tervezett és megépült épület tetején ugyanannak a napelemes rendszernek évekkel rövidebb a megtérülése, mint a
szomszéd házán, ahol csak utólag gondoltak a napelemre!
7
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Az építész a „karmester”, aki összefogja,
és harmóniába rendezi a különböző szakterületek „művészeit”. Ahogy a statikussal,
gépésszel, talajmechanikussal és a többi
terület szakértőivel hasznos és tanácsos az
építész együttműködése, ugyanúgy nagyon
hasznos és tanácsos lenne napelemes szakértővel is egyeztetni a tervezés fázisában!

Tudomásunk szerint jelenleg A Tiszta Energiák kft. az egyetlen olyan napelemes szolgáltató cég Magyarországon, ahol lehetőség
van ilyen építészeti egyeztetésre!

Egyes napelemek ma már esztétikailag is kifejezetten magas szinten vannak. A korábbi
ipari megjelenéssel szemben egyes típusok
kifejezetten mutatósak, alkalmasak arra,
hogy javítsák az adott épület megjelenését!
A 100%-ban európai gyártású litván Soli Tek
napelem az egyik jó példa erre. A fém keret
nélküli, ún. üveg-üveg napelemek az építészek számára is kedvelt elemekké váltak.
Élettartamuk az épület egyéb szerkezeteinek élettartamával vetekszik! Az ilyen típusú
napelemekre 30 éves teljes körű garanciákat
adnak a gyártók.
A Soli Tek üveg-üveg napelemek építészeti
felhasználása nagyon sokrétű. Fényáteresztő változataik kiválóan alkalmasak teraszok,
pergolák, átriumok fedésére, üvegfalak kialakítására. A Tiszta Energiák partnerei között van olyan cég is, aki kifejezetten ilyen
üveg felületek tervezésére és kivitelezésére
szakosodott.

8
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A napelem akár a ház héjazatát is jelentheti. Tehát építhető cserép, fémlemez és egyéb
anyagok helyett csupán napelemből is tető
legfelső rétege. A tető héjazatba például a tökéletes szigetelést biztosító svájci SolRif ® integráló keret segítségével építhetjük be a napelemeket, ami a hagyományos cserép feletti
rögzítő technológiákhoz képest egy rendkívül
mutatós megoldás. A tetőbe integrált (sül�lyesztett) napelemek ma még ritkák Magyarországon, leginkább az exkluzívabb, nagyobb
költségvetésű épületeken várhatjuk megjelenésüket a jövőben.

Konzultációért forduljon a Tiszta Energiák Kft
szakértő kollégáihoz! Személyesen a budapesti Garden Expón találkozhat velünk, vagy
felkereshet minket budapesti telephelyünkön,
a III. Kunigunda útja 60 alatt, ahol élőben is
megtekintheti a termékeket.
Várjuk jelentkezését!
Száger Péter
építészmérnök, épületenergetikai tanúsító,
5 éve a napelemes szakmában,
a Napelem és építészet (2016) című
építész kamarai továbbképzés-sorozat előadója

Tiszta Energiák Kft.
1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
Tel: +36 20 390-1326
email: szager.peter@tisztaenergiak.hu
www.tisztaenergiak.hu
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EU KONFORM IONKAZÁNOK!
Immáron több mint másfél év telt el azóta, hogy „eltemették” a Magyarországon
forgalmazott import ionizációs kazánokat. Az elmúlt három év alatt rengeteg
tapasztalatra tettünk szert a Heattop Kft. által kifejlesztett
ECONION kazáncsalád üzemeltetésében.

2016. március 16-án megjelent Lantos Tivadar és
Fülöp Miklós írása, a Villany szaklapban, miszerint:
Vége az ionkazánok aranykorának! cikkhez képest
van EU konform ionizációs kazán, amely immár 3
fűtésidényben bizonyította, van helye a fűtéstechnikában Európában.

anyagot, idomot működtetésükhöz (költségük elérheti a 150.000 forintot is). Míg az Econion kazánokat csak fel kell akasztani a falra és az elektromos
bekötése után közvetlenül rá lehet csatlakoztatni, a
meglévő fűtésrendszerre és nem szabad elfelejteni, hogy ár-érték arányban is sokkal jobbak.

Az elmúlt időszakban lezártuk kazánjaink fejlesztési és tesztelési időszakát és bátran kijelenthetem,
hogy a jelenlegi elektronikai fejlettségi színvonalon
jól működő és nem utolsósorban, megfizethető
kazánokat gyártunk, melyek ugyan a sokkal fejlettebb technikai színvonaluk és sokkal jobb anyagminőségük miatt drágábbak nem utolsósorban azért
is mivel a korábban forgalmazott import kazánokhoz külön meg kellett vásárolni jó pár berendezést,

Végeztünk tesztméréseket annak érdekében,
hogy összehasonlíthassuk a hagyományos elektromos kazánok fogyasztását, az általunk gyártott
kazánokéval. Teszteltünk egy Sanier Duval 5 kW
teljesítményű elektromos kazánt laboratóriumi
körülmények között, ahol az eredmények alapján
megállapítottuk, hogy azonos hőmennyiség előállítására a tesztelt kazán 20,6 %-al több elektromos
energiát használt fel, mint az ionizációs kazánunk.

10
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NÉHÁNY SZÓT A SIKEREINKRŐL
1. A magyarországi negatív reklámok után is tovább dolgoztunk és bár rövid időre a szlovákiai és
osztrák piacon értékesítettünk többnyire.
2. Román megkeresésre kifejlesztettük az egyfázisú dual kazánt, amely 2 db egyfázisú 5 kW teljesítményű kazánt egyesített annak érdekében,
hogy a csupán egy fázissal rendelkező felhasználó
tudja fűteni a 10 KW feletti hőigényű ingatlanát.
(a vezérlése hőigény függvényében növeli a kazán
teljesítményét és 1 vagy két kazánnal fűt szükség
szerint).

KIKNEK AJÁNLJUK KAZÁNJAINKAT?
1. Ahol a földgáz bevezetése nem megoldható,
vagy aránytalanul nagy költséggel valósítható
meg (bevezetés, gázterv, kémény,+ egy nem olcsó
kondenzációs kazán, (ami ha olcsó, lehet, hogy nem
mindig jó, gondolva az optimális külső hőmérséklet
határokra). A ráfordított idő aránytalanul sok.
2. Ahol vegyes, vagy fatüzelésű kazánnal fűtenek,
de nem mindig van idejük és energiájuk, a kazán
folyamatos fűtéséhez, illetve, ha néhány napra
elutaznak, lefagyhat a víz és fűtésrendszerük.
3. Ahol sikerült támogatás vagy támogatás nélkül naperőművet telepíteni, és az elektromos
fogyasztók energia felhasználása mellett többlet
energiát termeltek, amely részben,vagy egészben
fedezi a fűtéshez szükséges energiát.

3. Bevezettük az állapot függő karbantartást. Tehát nem kötelező a kazánok éves karbantartása,
csupán, ha beállított áramfelvételi és hőmérsékleti
értékek változnak, szükséges megelőző karbantartás elvégzése telefonos egyeztetést követően.
4. Kazánjaink értékesítését megelőzően minden
kazánt laboratóriumban tesztelünk és programozunk a megrendelő igényének megfelelő teljesítményre. A tesztüzem adatait rögzítjük rendszerünkben és feltüntetjük a kazándobozokban, így
bármikor ellenőrizhető, hogy a kazánok a beállított paraméterekkel működnek-e, s eltérés esetén
azonnal tudunk intézkedni a megfelelő paraméterek visszaállítására akár telefonos segítséggel is.

4. Régi több emeletes lakóházakban, ahol egy –
egy lakásban cserélni kell az elavult gáz fűtőkészüléket, de a katasztrófa védelem előírja ehhez
akár több emeletnyi kémény bélelését.
5. Azoknak az embereknek, akik tiszta energiát
kívánnak használni, ami nem veszélyeztetheti
családtagjaik egészségét (szénmonoxid). Sajnos
nem túl régen egy tenisztársam veszítette el kislányát, aki a fürdőszobában gondtalanul pancsolt, s
az ott felszerelt régi kombi cirkó tökéletlen égése
miatt a kislány meghalt. A szénmonoxid riasztóban
lemerült az elem….
11
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A kazánjaink gyártatását és forgalmazását most már elvégezheti a kazán beszerelését, szervízelését,
a Heat Trend Hungary Kft. végzi stabil hazai gyár- beállításait. Első körön a veresegyházi Thermo+
tási kapacitással, mint például az EMG-Metal Kft., Kft-nél (ez egy fűtéstechnikai szakbolt) szereltünk
melynek gyáregységeiben készülnek a rozsdamen- fel egy bemutató kazánt, melyet működés közben
tes kazán testek és a színterezett kazánszekrények. is láthatnak az érdeklődők. Fontos szempontunk a
Korszerű gépparkkal és kiváló szakemberekkel ren- viszonteladók kiválasztásánál , hogy a viszonteladó
delkeznek, nem véletlen, hogy főleg nyugati meg- szakirányú termékek forgalmazásával foglalkozzon,
rendeléseket teljesítenek. Az érdekeltségünkbe s megfelelően felkészített munkatársak mutassák
tartozó szlovákiai Heattop Sro pedig Európán belül be kazánjainkat. Folyamatban van a www.heattop.
a Magyarországon kívüli kazán-forgalmazást végzi.
hu weboldalunk frissítése és a www.heattrend.hu
Természetesen biztosítjuk a megfelelő szerviz hát- weboldalunk készítése, mivel jelenleg már elavult
teret is magyar és kiképzett szlovák szakembereink- információkat tartalmaz így megrendeléseink nagy
kel. Kazánjaink forgalmazását hamarosan viszontel- részét olyan vevőinknek köszönhetjük, akik elégeadókon keresztül is megkezdjük, mivel most már a dettek a korábban nálunk vásárolt készülékeinkkel,
részletes beszerelési útmutatónk alapján bármelyik s bátran ajánlják ismerőseiknek.
értelmes fűtésszerelő és villanyszerelő egyszerűen
Elérhetőségeink bővültek, s részben változtak:
E-mail: robert.gulyas@heattop.hu, info@heattop.hu, heattrendhungary@gmail.com
Telefonok: +36-30/9440852, +36-70/3876037,+36-28/611109 (üzenetrögzítő)
Tisztelt olvasó bármely kérdése merül fel a témával kapcsolatban, hívjon, vagy írjon bátran nekem,
vagy munkatársaimnak.
Gulyás Róbert – okl. gépészmérnök

Kazánjaink egységes
kialakításával a gyártás
jelentősen meggyorsult, így a
jellemzően szezonális igényeket
gyorsabban tudjuk kielégíteni.

Íme egy 1 fázisú Econion
Standard kazán belseje
(egyszerű és nagyszerű)

Ugyanaz az 1 fázisú kazán, ha
kinyitjuk az elektronikai vezérlő
egység dobozát.

Ez pedig a 3 fázisú Econion
Standard kazán belseje nyitott
vezérlő elektronikával.
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Hozza napsugarát
a lakásába vagy a házába!

Az infrafűtés egészséges, olcsó és környezetbarát fűtési megoldás.
Egyrészt teljesértékű fűtésként lehet használni, másrészt kiegészitő fűtésként is
tökéletesen alkalmazható. Működési elvének lényege, hogy az infrapanel nem hőt
sugároz, hanem infrasugarakat bocsát ki, ami a környezetében hőt genearál, és
ezáltal a tárgyakat illetve a személyeket melegíti fel.
Az infrafűtés rendszerének beszerzése
és felszerelése nagyságrendekkel kedvezőbb, mint a hagyományos fűtési rendszer
kiépítése. Pusztán infrapanelenként négy
darab csavart kell a falba vagy a mennyezetre rögzíteni, ráakasztani az infrapanelt
és bedugni a közeli konektorba. Ezzel máris használható az infrafűtés és élvezheti
a kellemes meleget otthonában. Beszereléséhez nem szükséges semmiféle hatósági engedély, ami hosszú és költséges

eljárással járna. Továbbá semmiféle karbantartást nem igényel, amivel szintén sok
időt és pénzt takaríthat meg. Esztétikus,
nincsenek fűtőtestek, kazán, illetve fűtéscsövek a falon. Tiszta marad a lakás, nincs
keringő por, illetve a nedvesedő, penészedő falak ellen is védelmet nyújthat. Ezáltal
az allergikusok számára kedvezőbb fűtési
rendszert jelenthet, valamint az izületekre
is kíváló hatással bír. Hasonló alapelveken
működik, mint az infraszauna.
13
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Az infrafűtés hatásfoka magasabb, mint
más fűtési megoldásoké, legyenek azok
akár elektromos, gáz vagy vegyes tüzelésű kazánok. Hisz az infrafűtés nem konvekciós fűtés, azaz nem közvetítő közegek
(levegő, radiátor) segítségével melegít,
hanem közvetlenül a helyiségben lévő tárgyakat és személyeket melegít. Nagyon
kellemes hőérzetet biztosít maximális
komfort és jóérzés mellett. Pontosan úgy,
ahogyan a napfény teszi ezt. Egy modern,
kényelmes és biztonságos megoldás minden tipusú helyiségben.

Az Infradeluxe Hungary Kft. 100%-ban
magyar tulajdonban áll. Termékeineket
Magyarországon gyártjuk jó feltételek és
körülmények között, munkát és megélhetést biztosítva ezáltal néhány magyar
család számára Rendeléseink nem csak
Magyarország területéről érkeznek, hanem termékeink Európa számos más országában is felkeltették az igényes, innovatív, magas minőségre fogékony vásárlók
érdeklődését

14
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A prémium kategóriába tartozó termékeink speciális szakértelmet igénylő, szakképzett munkstársak által egyedi kézi
gyártás folyamán készülnek. A kézi gyártásnak köszönhetően termékeink egyénre
szabottan, egyedi igényekhez alkalmazkodó dizájnnal, akár a vevő által kiválasztott fényképpel ellátva rendelhetőek. Így
fűtése egyben régóta áhitozott kedvenc
képeként ékesítheti otthonát. Újításunkként már tükör formában is gyártunk infrapaneleket, ami praktikus fűtési megoldást jelenthet gardróbban, előszobában,

nappaliban, vagy akár fürdőszobában is.
Fürdőszobában elhelyezve a fűtési alapfunkciója mellett további nagy előnye,
hogy zuhanyozás során nem párásodik a
tükör felülete, így zuhanyzást követően
nem kell párátlanítani a tükör felületét a
tisztánlátáshoz (pl. sminkeléshez).
Infrapaneleinket a helységek alapterületétől, belmagasságától, a falszigetelés
vastagságától valamint a nyílászárók szigetelési tulajdonságától függően tervezzük meg. Ezen paraméterek alapján kiszámoljuk a helység energia igényét, amely
alapján megállapítjuk a szükséges infrapanel méretét és elektromos teljesítményét.
Hogy a külömböző igényeket minél magasabb szinten lefedhessük, több méretű és teljesítményű infrapanelt gyártunk,
300W-1350W között.

Termékeink budapesti bemutató termünkben tekinthetőek meg, valamint kedvező
áron akár kamatmentes részletfizetési feltetelek mellett 5 év garanciával vásárolhatóak meg. Kedvező fizetési feltételekkel várjuk kedves Érdeklődőket.
Bemutatótermünk címe: 1095 Budapest, Mester utca 15.
Tel: +36 70 882 0529
Nyitvatartás: előre telefonos egyeztetés alapján
15
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Megjelent 2017-es
fűtés katalógusunk!
Tekintse meg online!
https://www.praktiker.hu/futes-katalogus-2017
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empire kárpitos.com

Így készült a karosszék.

kárpitozás

ANTIK

MODERN

RETRO

SZÁLLODÁK

Antik kárpitozott bútorok
teljes felújítása, politúrozása.

Modern kárpitozott bútorok
áthúzása, javítása,
teljes felújítása

50’ 60’ 70’-es évek kárpitozott
bútorainak áthúzása, javítása,
helyreállítása eredeti állapotba.

Szállodák, hotelek, panziók,
közintézmények kárpitozott
bútorainak felújítása.

HAJÓKÁRPITOZÁS

FALIKÁRPIT

FEJVÉGEK

SPA

Hajóülések felújítása, egyedi
kárpitozott bútorok készítése.

Belső terek egyedi tervezésű
párnázatainak kivitelezése.

Fejvégek készítése egyedi
méretben és kivitelben.

Spa ülő és fekvőbútorok kárpitozása. Tisztítható, magas
kopásállóságú műbőrökkel és
szövetekkel.

Empire Kárpitos.com
1081 Budapest, Népszínház u. 24. (bejárat a Kiss József utca felöl)
Mobil: +36 20 310 9026 E-mail: karpitos@gmail.com
www.karpitos.com
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Keresse a postán vagy a hírlap árusítóhelyeken!
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OBRIJ ÉS OBRIJ TURBO IONKAZÁN GYÁRTÁS,
FORGALMAZÁS, TELEPÍTÉS, SZERELÉS, TANÁCSADÁS

A JÖVŐ FŰTÉSI RENDSZERE...
Miért Ion Kazán?
Az OBRij és OBRij turbo ionkazánok különböző alternatív energia termelő
rendszerekhez könnyen illeszthetők, íly módon teljesen környezet tudatos
rendszerek építhetők alkalmazásukkal.

OBRIJ ÉS OBRIJ TURBO IONKAZÁNOK FORGALMAZÁSA
ION KAZÁN AKCIÓ – VÁLTSON MOST!
Most igazán megéri ion kazánra váltani! Minden OBRij és OBRij TURBO ion kazán bevezető
áron érhető el a készlet erejéig! Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba, és segítünk
kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb változatot, és a vásárlástól a felszerelésig mindenben a
segítségére leszünk! Sőt, a követkető 10 évben is Ön mellett állunk, hiszen minden OBRij és
OBRij turbo ion kazán 10 év garnciával rendelkezik! A HeatTop Kft. az OBRij és OBRij turbo
ion kazánok kizárólagos, magyarországi gyártója és forgalmazója!
FELMÉRÉS
Konkrét igény esetén ingyenes
kiszállással Budapest és Pest
megye területén felmérjük
ingatlanját térítésmentesen az
Önnek leg ideálisabb fűtési rendszer
megtervezéséhez.

ÜGYINTÉZÉS
Ügyintézési szolgáltatásunk
- egyszeri díjért- keretein belül
elvégezzük Ön helyett az elektromos
szolgáltatónál történő ügyintézést.

BEÉPÍTÉS
Amennyiben a kivitelezést a
felméréskor Ön vállalta, úgy csupán
a kazán beüzemelési, egyszeri díjáért
beszereljük az Ön által választott
kazánt és beüzemeljük a rendszert.

KOMPLETT KIVITELEZÉS
Amennyiben a teljes fűtés
rendszer vagy csak az átalakítás
kivitelezésével minket bíz meg, úgy
minden esetben egyedi árkalkuláció
alapján végezzük el a fűtés rendszer
teljes telepítését és beüzemelését.

HITEL ÜGYINTÉZÉS

PANEL PROGRAM

Amennyiben a kivitelezést a
felméréskor Ön vállalta, úgy csupán
a kazán beüzemelési, egyszeri díjáért
beszereljük az Ön által választott
kazánt és beüzemeljük a rendszert.

Lakóközösségek, társasházak
komplett ügyintézését vállaljuk
amennyiben az általunk kínált
termékekből kívánják a fűtést
megoldani.

Heat Trend Hungary Kft.
Központi cím: 2113 Erdőkertes, Fő út 89
Információs iroda: 1044 Budapest, Kiss Ernő u.2.
Központi telefonszámaink: mobil: +36 30 944 08 52, vezetékes: +36 28 611 109
Központi ügyelet, szerviz központ
Vásárlással, üzembe helyezéssel kapcsolatos tanácsadás.
mobil: +36 30 944 08 52, vezetékes: +36 28 611 109, e-mail: info@heattop.hu

613_17_SIMONCSABA_UJHAZESKERT_4SZAM.indd 20

2017. 12. 14. 12:58:52

