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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-

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
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 Az MNB szakértői több érdekességre is ráirányí-
tották a figyelmünket a hazai és a nemzetközi adós-
ságfékszabályokra vonatkozóan. Az adósságfék-sza-
bályok kétféle módon képesek megakadályozni a 
lakosság túlzott eladósodását:
• a hitelfedezeti mutató (angolul LTV, magyarul HFM) 
a fedezetként felajánlott eszköz (lakáshitel esetén a 
lakás) forgalmi értékének arányában határozza meg 
a felvehető hitelösszeg maximumát,
• a jövedelemarányos hitelkorlát (angolul LTI) illet-
ve a jövedelemarányos törlesztőrészlet (angolul PTI, 
magyarul JTM) mutató pedig a legálisan kimutatott 
nettó jövedelem arányában határozza meg a felve-
hető hitelösszeg, illetve a teljes havi hiteltörlesztés 
maximumát.
 Magyarországon mindkét szabály létezik (a máso-
diknak a PTI változata), ráadásul mindkettő kötelező, 
és ezzel egyike vagyunk a 8 legszigorúbb szabályo-
zást követő EGT-országnak.

 A Magyarországon 2015 eleje óta MNB-rendelet-
ben meghatározott adósságfékszabályok értelmé-
ben például
• a forintalapú jelzáloghitelek felvehető összege 
nem lehet nagyobb a fedezeti ingatlan forgalmi ér-
téke 80%-ánál, és
• az adós nem vállalhat a legálisan kimutatott nettó 
jövedelme 50%-ánál (400 ezer forint feletti jövede-
lem esetén 60%-ánál) magasabb törlesztőrészletet.
 Az LTV elsősorban a hitelnyújtót védi, hiszen egy 
lakásáresés esetére is korlátozza a fedezet érvénye-
sítéséből fakadó banki veszteséget, a PTI pedig az 
adóst, hiszen korlátozza a havi törlesztési kötelezett-
ségét, megvédve a pénzügyi sokkok egy részétől. 
 Ma már kissé érthetetlen, de a 2007-2008-as 
pénzügyi válság előtt nem volt elterjedt ez a fajta 
szabályozás a világban. A válság után rohamosan 
terjedni kezdett, de például az eurózónában ma sem 
jellemző az aktív alkalmazása. A régiónkban Ma

Hitelszabályozás és hatásai hazánkban

INGATLAN

Egész Európa egyik legszigorúbb hitelfelvételi szabályozásával parancsolt megálljt a túl-
zott lakossági eladósodottságnak a Magyar Nemzeti Bank. A 2015 eleje óta élő adósság-
fékszabályok igazából nem fogták vissza eddig érdemben a hitelezést, de ha a jegybank 
makroprudenciális jelzőrendszere jól működik, valószínűleg hatékony eszköz lesz a hitel-
buborékok megelőzésére. A bankok saját felmérésünk szerint elégedettek a szabályozás 
jelenlegi paramétereivel, de idővel finomhangolásra és akár szigorításra is szükség lehet.

TARTALOMJEGYZÉK

SIKACERAM-500 CERALASTIC  -  A vízszigetelő habarcs 
és csemperagasztó egyetlen termékben .......................................................................................................... 2 – 3
Névmutató ............................................................................................................................................................. 4
Tárgymutató ........................................................................................................................................................... 4
Impresszum............................................................................................................................................................ 4
INGATLAN témakör .......................................................................................................................................... 5 – 6
Hitelszabályozás és hatásai hazánkban ............................................................................................................. 5 - 6
ÉPÍTŐANYAGOK témakör ..................................................................................................................................... 7 –
Fénycsatorna – Megoldás az ablaktalan helységekre ...................................................................................... 8 - 10
ÉPÜLETGÉPÉSZET témakör ........................................................................................................................... 11 – 14
Otthonunk biztonsága – védelmi szintek ...................................................................................................... 11 – 12
Fűtés kényelmesen, okosan… norvég mintára ............................................................................................... 13 - 14
BELSŐÉPÍTÉSZET témakör ............................................................................................................................ 15 – 18
Platinum színek lakásunkban ............................................................................................................................... 16
Falszínek itthon és a nagyvilágban ......................................................................................................................... 1

NÉVMUTATÓ

Cental Kft ............................................................................................................................................................. 19
Csercsics Faipari Kft .......................................................................................................................................... 1, 18
Fénycsatorna Kft .................................................................................................................................. 1, 8 – 10, 20
Kabíri Szőnyegház ................................................................................................................................................ 15
Kincses Kalendárium ............................................................................................................................................ 19
Nordart Kft ............................................................................................................................................... 1, 13 – 14
Poli Farbe Kft ................................................................................................................................................ 16 – 17
Praktiker................................................................................................................................................................. 1
RIMI Kft .................................................................................................................................................... 1, 11 – 12
Sakret Hungária ................................................................................................................................................ 1,  7
Sika Hungária Kft ............................................................................................................................................. 1, 2-3
Solarspot .............................................................................................................................................. 1, 8 – 10, 20

5



gyarország mellett Szlovákiában kötelező az LTV- és 
a PTI-szabályozás is, máshol inkább csak ajánlás for-
májában szabályozták a kérdést. Az alábbi táblázat 
tartalmazza az egyes paramétereket országonként, 
de ezek nehezen összevethetők, különösen a PTI és 
az LTI esetében. Nagy különbségek tapasztalhatók 
a szabályozás intézményi hatálya, a beszámítható 
jövedelmek körének meghatározása és a kockázati 
dimenziók szerinti differenciálás alapján is. Magyar-
ország például a devizahitelezés tanulságaiból okul-
va egyedülálló PTI-előírásokat vezetett be, amikor az 
euróban és más devizanemben (például frankban) 
felvett hitelek esetében szigorúbb szabályozást írt 
elő a főszabálynál. 
 Megnyugtató, hogy a hitelfelvevők többsége nem 
használja ki teljesen a lehetőségeit az eladósodás so-
rán, vagyis effektíve nem ütközik bele a nagy részük 
ezekbe a korlátokba - ebből arra is következtethe-
tünk, hogy a szabályozás egyelőre nem fogta vissza 
érdemben a hitelezést. A legtöbben a jövedelmük 
10-20, illetve 20-30 százalékáig vállalnak hiteltör-
lesztést, továbbá 2008 és 2010 környékével ellentét-
ben alacsony (egyharmad alatti) a 70 százalék feletti 
hitelfedezeti értékkel eladósodók aránya, ehelyett az 
utóbbi időben 60-70 százalékos LTV a leggyakoribb. 
 Magyarországon az LTV-korlátot jobban kihasz-
nálják a hitelfelvevők, nagyobb a tömörülés a 80%-
os LTV-korlát, mint az 50%-os PTI-korlát közelében. 
Ugyanakkor a MNB szakértői által számolt eloszlás 
szerint a PTI-korlát több hitelfelvevő esetében igé-
nyelt alkalmazkodást. A szabályozáshoz való alkal-
mazkodás két legfontosabb formája

• a kedvezőbb kamatozású konstrukciók választása: 
különösen a változó kamatozású hitelek jelentenek 
alacsonyabb kamatozást, ezáltal alacsonyabb várha-
tó törlesztőrészletet a hitelfelvevők számára,
• a hosszabb futamidő választása: ezzel szintén 
csökkenthető a törlesztőrészlet, így a kifeszített költ-
ségvetésű adósok ezáltal is könnyebben beférhetnek 
a PTI-korlát alá.
 Az előírások jelenleg nem korlátozzák érdemben a 
hitelezést, de túlzott eladósodás esetén ennek ideje 
is eljöhet, az MNB szükség esetén a korlátok szigorí-
tására is sort keríthet. 
 Az adósságfékszabályozás nemcsak enyhíthető 
vagy szigorítható, de árnyalható és differenciálható 
is. Egyes országok tapasztalatai alapján például sor 
kerülhet: 
• regionálisan differenciált adósságfékszabályok al-
kalmazása (pl. ha Budapesten túlzott lenne az eladó-
sodás az ország más részeihez képest, de jelenleg 
még nem tartunk itt),
• a változó kamatozású hitelek esetében a szabályo-
zás differenciált szigorítása (ezek magasabb kamat-
kockázata potenciálisan magasabb törlesztőrészletet 
és nem fizetési kockázatot jelenthet, de szerencsére 
már 70% fölött van az éven túli kamatperiódusú la-
káshitelek aránya Magyarországon az új kihelyezé-
sekben),
• az előírások hatékonyságának erősítése kötelező 
pozitív adóslista (jelenleg önkéntes) és a bankok által 
igénybe vehető központi jövedelem-lekérdezhetőség 
megteremtésével.

forrás: ingatlanhirek.hu

ÉPÍTŐANYAGOK
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FÉNYCSATORNA 
Megoldás az ablaktalan helységekre

A fénycsatorna nem ablak és nem is felülvilágító, habár a tetőbe építve úgy néz ki, mint egy 
tetőtéri ablak. Külső megjelenése a tetőtéri ablakokéhoz hasonló, így esztétikusan illesz-
kedik a tető síkjába. A fénycsatornák a ház vagy lakás belsejében fekvő ablaktalan vagy 

nagyon sötét helyiségekbe viszik el a természetes fényt.

A ház belsejében fekvő kisebb helyiség bevilá-
gítására ajánlhatók, mely a tetővel közvetlenül 
nem határos – tetőteres és egyszintes ház ese-
tén is. Ilyenek a fürdőszoba, mosdó, előszoba, 
gardrób, háztartási helyiség, közlekedő, folyo-
só. Konyhába, hálószobába és nappaliba nem 
ez az ideális megoldás.

Beépítésére a déli fekvésű tető a legideálisabb. 
Természetesen a napszak, az évszak, a nap ál-
lása és szöge, de még a helyiség falának színe 
is befolyásolják a bevitt fény mennyiségét.

A fénycsatornák között magas- és lapostető-
höz egyaránt lehet megoldást találni. Mindkét 
tetőfajtához kifejlesztettek ún. merev csöves, 
és ún. flexibilis csöves megoldású változatot. 
A merev csöves fénycsatornák a napfénynek 

akár a 99%-át is képesek eljuttatni a ház bel-
sejébe. Maga a fényvisszaverő cső egy 60 
W-os izzóhoz képest 14-szer több fényt to-
vábbít a sötét helyiségek felé. A merev csöves 
fénycsatornák teljesítménye a flexibilis csöves 
változatokét 6-szor is felülmúlhatja. Ha ked-
vezőtlen a tájolás és a tetőhajlásszög, csak a 
merev csöves fénycsatorna ad annyi termé-
szetes fényt, mely alatt olvasni, barkácsolni is 
kitűnően lehet. A beépítéshez  mindenképpen 
be kell jutni a padlástérbe, ahol elegendő hely 
áll rendelkezésre a munka elvégzéséhez.

A fénycsatorna rendszerek teljesítményét szá-
mos tényező befolyásolja. Ezek a tényezők két 
kategóriába sorolhatók: a termék tulajdonsá-
gai és az épület jellemzői.
 

Ha az utóbbit tekintjük, a legmeghatározóbb 
tényezők az épület kialakítása és fekvése. 
Az épületbe szerelt rendszer teljesítményét a 
fénycsatornák hossza és a kupolák fekvése 
határozzák meg, és ezek egyúttal olyan korlá-
tozásokat is jelentenek, amelyek nem változ-
tathatók meg.

Emellett a termék tulajdonságai is nagy ha-
tással vannak a szállított fény mennyiségére, 
ezért létfontosságú a helyes rendszerjellem-
zők megválasztása. A legnagyobb fénymeny-
nyiséget lényegében kiváló megvilágításban 
fekvő, rövid, széles fénycsatornával lehet a 
szobába juttatni. Ez egy tökéletes világban jó 
megoldásnak bizonyulna, ám a gyakorlatban 
sajnos nem mindig praktikus. Rendkívül fon-
tos, hogy az építészek és tervezők megértsék 
a piacon kapható különböző fénycsatorna 
rendszerek közti különbségeket, illetve azt, 
hogy melyik méret használatával lehet pro-
jektjeiben az optimális fénymennyiséget a he-
lyiségbe szállítani.

Nem minden fénycsatorna rendszer egyforma. 
Például nem a Solarspot az egyetlen rend-
szer, amely 99,7%-os visszatükrözési értékű 
fénycsatorna-rendszert használ. Azt még nem 
tisztáztuk, hogy a kupola formája nagymérték-
ben határozza meg, hogy mekkora fénymeny-
nyiség juthat a fénycsatornába. Egyes öntött 
lencsével készült kupolákat úgy terveztek, 
hogy azok a déli órákban korlátozzák a csa-
tornába bejutó fényt. Ez tökéletes megoldás 
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Üzlet: 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 1. 
Email: info@fenycsatorna.hu

Telefonszám: +36 20 999-9004 
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 8:00-16:00

azokon a területeken, ahol nagyon erős a napsü-
tés (pl. a Földközi-tenger térségében vagy Kali-
forniában), de egyáltalán nem hasznos azoknak, 
akik a rendszert például az Egyesült Királyságban 
szeretnék használni. A kupola korlátozó hatása 
felhős napokon is működik, vagyis ilyenkor gya-
korlatilag kizárja a fényt a rendszerből.

A Solarspot® rendszerekben ezért Fresnel RIR®-
fénygyűjtő lencsével ellátott, átlátszó kupolákat 
használnak, amelyeket a fénycsatorna nyílásához 
építünk be. Az innovatív, egyedülálló megoldás 
biztosítja, hogy a kupola az északi tájolású tető-
kön is a maximális mennyiségű fényt gyűjtse be, 
és szabad utat adjon a fentről érkező fénynek, így 
a helyiségbe a maximális mennyiségű fény szállí-
tódik – legyen az közvetlen napfény, vagy a borús 
időkre jellemző természetes fény. Ha az exkluzív 
kupolatechnikát a Solarspot Vegalux® fantasz-
tikus visszatükröző képességű fénycsatornáival 
kombinálja, akár 50%-kal magasabb teljesítmény-
szintet érhet el, mint a sorban következő, legjobb 
merevfalú csatornarendszerekkel.

A szabadalmaztatott technológiát a Solarspot 
teljes termékskáláján szabványként használja; a 
kompakt D-25 rendszertől a lenyűgöző D-90 egy-
ségig.

A piacon lévő gyártók többsége figyelmen kívül 
hagyja a nyilvánvaló tényt, hogy a rendszer által 
biztosítható maximális fénymennyiség érdekében 
maximális mennyiségű fényt kell a rendszernek 
összegyűjtenie. Kizárólag a Solarspot® rendszerek 
használják a szabadalmaztatott RIR® ‘LightFun-
nel’ (fénygyűjtő lencse) rendszert a kristálytiszta 
kupolával kombinálva, ezzel biztosítják, hogy a 
rendszer a lehető legnagyobb arányát gyűjtse be 
az elérhető napfénynek.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

OTTHONUNK BIZTONSÁGA
VÉDELMI SZINTEK

Fontos tudni, hogyha lakásbiztosítást kötünk 
valamelyik biztosítóval még nem jelenti azt, 
hogy mindent megtettünk értékeink védel-
mében. A biztosítók ugyanis a meglévő vé-
delmi szintnek megfelelő mértékben nyúj-
tanak anyagi fedezetet bekövetkezett kár 
esetén. Ennek megfelelően minél több szin-
tű védelemmel rendelkezünk, annál kedve-
zőbb feltételeket remélhetünk, és természe-
tesen 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.

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?

RIMI Monitoring Kft.
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A mechanikai védelem (ablakok, ajtók, rácsok, 
zárak, stb.) nem leküzdhetetlen akadály, de meg-
hosszabbítja 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 szintet az elektronikai védelem je-
lenti, melynek legnépszerűbb fajtája a riasztó-
rendszer, ami erős hang- és fényjelzéssel zavarja 
meg a behatolót, és amelyet egy okostelefon se-
gítségével akár távolról is aktiválhatunk. Sajnos 
a tapasztalatok alapján a megszólaló sziréna in-
kább bosszantja a szomszédokat, a közbelépést 
illetve a hatóságok érteítését nem vállalja senki.
Éppen emiatt sokkal hatékonyabb – igaz, költ-
ségesebb is –, ha meglévő riasztórendszerünekt 
ún. átjelző berendezés segítségével közvetlenül 
távfelügyeleti szolgáltatóhoz kötjük be. Ez jelenti 
a harmadik védelmi szintet.

A 24 órás távfelügyeleti szolgáltatás kereté-
ben a helyi riasztórendszer jelzései közvetlenül 
a távfelügyeleti központba futnak be, ahol azok 
egyrészt automatikusan rögzítésre kerülnek, 
másrészt az azonnal intézkedő operátorok utasí-
tására a néhány percen belül a helyszínre érkező 
járőrszolgálat már haladéktalanul közbeléphet 

és megakadályozhatja a betőrési kísérletet, il-
letve annak megtörténte esetén pedig a további 
kár létrejöttét. A tetten ért behatolókat – ameny-
nyiben 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 csatla-
koztathatók a távfelügyeleti szolgáltatásra. A 
távfelügyeleti központ operátorai riasztás jelzés 
beérkezésekor így élőben látják a kamera által 
megfigyelt területet, és amennyiben az alap-
ján egyértelmű a valós risztás, azaz betőrési kí-
sérlet, úgy nem csak a járőrszolgálatot, hanem 
a hatóságokat is azonnal értesítik, és  helyszíre 
írányítják-

A fent taglalt maximális védelmi szint megter-
vezésének kulcsa, hogy hozzáértő, nagy tapasz-
talattal és szakmai tudással rendelkező szakem-
bert, céget válasszunk, ugyanis a teljes rendszer 
csak annak hibátlan működése esetén nyújt biz-
tonságot.

Több mint 20 éve az Önök biztonságáért.
Magas szintű szakmai hozzáértés, ügyfélközpontúság, értéknövelt szolgáltatások.

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.

RIMI Monitoring Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.
rimi@rimi.hu I monitoring@monitoring.hu I www.rimi.hu

Ház, szigetelés, nyílászárók
Az régi nagy igazság, hogy a fűtés takaré-
kossága elsősorban nem a fűtőeszközöktől 
függ, hanem az épületfizikai mutatóktól. 
Azaz, egy rossz szigeteléssel ellátott épület-
ben akármilyen fűtési megoldást telepítünk, 
nem valószínű, hogy az általunk elvárt ha-
tásfokon és gazdaságosan fog működni.
Ma már, az építtetők egyre inkább figyel-
nek erre a tényezőre, és a korszerű építési 
anyagok (szigetelések a korszerű nyílászárók 
beépítése) is nagyban növelik a ház hőmér-
séklet megtartó képességét. Ilyen környe-
zetben bátran lehet a lakás teljes elektromos 
fűtésében gondolkozni.

Fűtés kényelmesen, okosan… 
norvég mintára

Ha fűtés rendszert tervezünk, felújítunk, vagy csak szeretnénk kiegészíteni a meglévő 
fűtésünket, ma már komoly alternatívaként kerül szóba a jó minőségű elektromos 
fűtőpanelek használata. Ahhoz, azonban, hogy igazán jól működő fűtés megoldáshoz 
jussunk érdemes figyelni pár dologra. Összegyűjtöttük, hogy miért jó az elektromos 
fűtés és hol, milyet érdemes alkalmazni?
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A választás szempontjai.
Nyilván felmerül a kérdés, mik azok az előnyök, 
amit egy korszerű elektromos fűtés adhat?
Gazdaságos és gyors kiépítés – azaz, nincs 
szükség engedélyezett tervre, speciális tu-
dásra. Ha működtetéshez megfelelő elekt-
romos teljesítmény rendelkezésre áll, a lakás 
fűtése akár 24 óra alatt kiépíthető.
Biztonságos, néma működés – Mivel az 
eszközök nem tartalmaznak forgó alkatrészt, 
csupán a levegő áramlását felhasználva mű-
ködnek, nincs szükség rendszeres felülvizs-
gálatra, nem kell tartani szénmonoxid mér-
gezéstől és a működést nem követi zavaró 
hangjelenség. A korszerű eszközök ma már 
legalább 5 éves garanciával rendelkeznek.
Formatervezett, változatos felületek – Az 
sem mindegy, hogyan mutatnak a lakóte-
rekben a fűtőpanelek. Az elektromos fűtő-
panelek kialakításuknál fogva keskeny, le-
tisztult formájúak, általában több színben is 
elérhetőek, üvegfelületűek is lehetnek, azaz 
változatos  megjelenésükkel támogatják a 
szép enteriőrök kialakítását.

Modern vezérlés, gazdaságosabb beállí-
tások – A fűtőpanelek rendelkeznek prog-
ramozási lehetőséggel, amit  fűtési elvárá-
sainknak megfelelően állíthatunk be, ezzel 
javítva az energia felhasználást. A legújabb 
fejlesztésű panelek pedig WIFI-s vezér-
léssel érhetők el, azaz egy jól működő wifi 
rendszer és egy okos telefon segítségével 
gyorsan tudunk kialakítani távolról is irányít-
ható fűtést.
A fűtőpanelek nagyobb része fröccsenő víz 
ellen is védett( IP24), ezért vizes helyiségek-
ben is használható.

További információt 
az elektromos fűtési megoldásokról 

itt kaphat:
Telefon: 06 20 955 2629

E-mail: ugyfelkozpont@nordart.hu
www.nordart.hu

Bemutatóterem: 
1015 Budapest, Fiáth János u. 10.

2890 Tata, Környei út 24.

BELSŐÉPÍTÉSZET
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A vásárlói igények egyúttal egyértelműen azt is mu-
tatják, hogy a kreatív ötletek otthoni kivitelezésének 
lendülete nem hagy alább, és előreláthatólag a kö-
vetkező néhány évben is töretlen tendencia marad. A 
festékgyár erre a piaci visszajelzésre alapozva olyan 
fejlesztéseken és innovatív termékek létrehozásán 
dolgozik, amelyek azon túl, hogy a szakemberek 
munkáját segítik, a hobbifelhasználók szárnypróbál-
gatásait is támogatják. 

A Poli-Farbe Platinum egy- 
rétegű beltéri falfesték 
vezető szerepet tölt be a 
beltéri, színes DIY- festé-
kek piacán. 2018 tavaszától 
megújult csomagolással ke- 
rült piacra: az új, modern 
megjelenésű dobozokon is- 

mét feltűnnek a festék védjegyeként már ismert vi-
rágmotívumok, designe-jukban azonban kifinomul-
tabbak és letisztultabbak elődeiknél. 
A Poli-Farbe Platinum egy rétegben is tökéletesen 
fed, bevonata matt és tartós, emellett csepegésmen-
tes, illatosított, továbbá nem tartalmaz hozzáadott 
formaldehidet. A receptúra 2014-ben elnyerte a 
Magyar Termék Nagydíjat, 2018-ban pedig Az Év Ter-
méke lett beltéri falfesték kategóriában a fogyasztók 
döntése alapján.
Idén hat új szín kapott helyet a palettán – babarózsa 
B25, ballagófű B35, borostyán B80, ezüstfa E40, irin-
gó I50, nád N30 – így az otthonukat megújítani vá-
gyók már 57 készre kevert színből választhatnak.

Az idei év meghatározó ter-
mékfejlesztése a Poli-Farbe 
Platinum matt latex falfes-
ték, amely 100 szennyeződés-
nek is ellenáll: nemcsak mos-
ható, de dörzsölhető is, így a 
legjobban igénybe vett falak – 
előszoba, konyha, gyerekszo-

ba, étkező – épsége és szépsége is időtállóbb. Az in-
novatív falfesték olyan szennyeződésekkel szemben 
is megoldást jelent, mint például a zsír-, olaj-, kávé- és 
vörösbörfoltok, de a csokoládé-, a mustár-, a sárpac-
nik vagy éppen a ceruzarajzok sem fognak ki rajta. 
A gyártói tesztek igazolják a termék sokoldalúságát. 
latexfesték további előnye, hogy penészálló bevona-
tot képez a felületen, így a magas páratartalmú helyi-
ségek festésére is kiválóan alkalmas. A Poli-Farbe Pla-
tinum matt latexfesték jelenleg 30 színben érhető el. 

Platinum színek
lakásunkban
A Poli-Farbe hazai tulajdonú festékgyár tapasztalatai szerint az otthonszépítésre 
való igény és az egyéniség kifejezése a fiatalok körében is egyre népszerűbb, 
miközben a lakberendezés és a DIY elképzelések saját kezű megvalósításának 
tekintetében növekszik a vállalkozói kedv minden korcsoportban. 

Falszínek itthon 
és a nagyvilágban
A Poli-Farbe festékgyár piaci ismeretei alapján 
2018/2019-ben számos olyan nemzetközi trend 
figyelhető meg, amelyek a falfestésre is nagyban 
kihatnak. A hazai tulajdonban lévő festékgyár évről 
évre törekszik arra, hogy iránymutató legyen, palet-
táját olyan árnyalatokkal bővíti és frissíti, amelyek a 
nemzetközi trendekbe is maximálisan beleillenek. 

2018-ban nemcsak a di-
vatban, de a lakberen-
dezésben is hódítanak a 
fagylaltszínek, azaz azok 
az árnyalatok, amelyek 
a fagylaltos pult gazdag 
színpalettáját adják visz-
sza – néha természetes, 
néha pedig kimondottan 
mesterséges tónusokat 

kölcsönözve felületeinknek. A friss és üde színtrend 
azoknak is kedvez, akik nehezen teszik le a voksu-
kat egy-egy szín mellett: ahogy a fagyisnál sem kell 
egyetlen ízből választani, a lakást, de még egy szobát 
sem muszáj egyetlen árnyalattal kifesteni, ugyanis 
ezek a színek jól megférnek egymás mellett. Ilyen 
árnyalat például a: Platinum árvalányhaj A10, csillag-
fürt CS20, körömvirág K20, mályvarózsa M40, brazil 
menta BM50, kék szellőrózsa K40. Platinum matt la-
tex: ribizli R50, borókabogyó B65, haraszt H50.
Az idei év egyik legmeg- 
határozóbb színe a lazac 
-barack-rózsaszín árnya-
latokat egyesítő szalma-
rózsa SZ60, amely stílu-
sos eleganciát képvisel. 
Ennek a trendszínnek kü-
lönösen jól állnak a visz-
szafogottabb és kekis zöl-
dek – például a Poli-Farbe 
Platinum búzafű B70 –, a 

nemzetközi bútordesignban is előszeretettel társít-
ják ezt a két színvilágot. A szalmarózsával festett fal 
különösen jól mutat réz és arany kiegészítőkkel.

Mindezek mellett szintén megfigyelhető irányzat 
a különböző színek játékos eklektikája. Többek 
között a melegebb hatású terakotta-pirosak (meggy-
bordó M80), a „kurkumasárgák” (dália D70), a húsz-
színek (habszegfű H30, berkenye B55), a narancsos 
árnyalatok (barackvirág B66) és a hűvösebb színek 
(borostyán B80, kövirózsa K50) alkotta inspiratív 
színkompozíciók is teret hódítanak. 

Színnel, lélekkel – előtérbe kerül a színeket a falra 
felfestő egyéniségének kreatív megnyilvánulása.  
A divathoz hasonlóan a lakberendezés is egyfajta 
önkifejezés a “lakásban élés” új viselkedésformája, 
egyfajta játékos dialógus az ember és bútorok, tár-
gyak, terek, felületek, formák és persze a színek kö-
zött. Merjünk játszani a színekkel, kísérletezzünk, ha 
egyéniségünk és a lakás adottsága megengedi. 

forrás - www.polifarbe.hu 

A képen a Poli-Farbe Platinum ribizli 
R50, zöld hortenzia Z30 és haraszt 

H50 árnyalata.

A képen a Poli-Farbe Platinum szalma-
rózsa SZ60 árnyalata látható.

A képen a Poli-Farbe Platinum nád N30, liliom L40 és a dália D70 árnyalata látható.

A képen a Poli-Farbe Platinum matt latex haraszt H50 árnyalata látható.
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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 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




