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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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INGATLAN

A 2018-as év első felében az ingatlanpiacon kö-
rülnézve jóval kevésbé optimista kép fogad min-
ket, mint egy-két évvel korábban. A szakértők 
szavaiból általában az derült ki, hogy a piac az 
árakat tekintve stagnálásba váltott: főleg csak a 
hirdetési árak kúsznak felfelé, a tényleges eladá-
si árak már kevésbé. És miközben a kereslettel 
nincsenek gondok – fűtik többek között az egye-
lőre kedvező hitelek -, addig a kínálattal annál in-
kább. És nem csak az árak miatt, hanem mert 
egyre nehezebb jó, vagy akár még elfogadható 
minőségű ingatlant találni. Így persze megje-
lentek a “beragadt” lakások. Az árakat tekintve 
Budapestre és az agglomeráció egy részére leg-
inkább az jellemző, hogy az újépítésűek, adott 

esetben a panelek vagy egy-egy jobb adottságú, 
kisméretű téglaépítésű ára még emelkedik, a 
többi ingatlantípusé azonban nem. A XIII. ke-
rületben is megállt mára az áremelkedés, csak 
az újépítésűeknél tapasztaltak 8-10 százalékos 
drágulást az ingatlanpiaci szakemberek, ami 
1-3 millió forintos pluszt jelent a tavalyi árakhoz 
képest. Ezt az árnövekedést elsősorban az épí-
tőanyagok árának emelkedése, valamint a mun-
kaerőhiány okozza, de az is közrejátszik benne, 
hogy egyre több fejlesztés jut el befejezés-közeli 
stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatla-
nok drágábbak, mint a tervezőasztalon lévők. 
Habár az árak már nem emelkednek tovább az 
V. kerületben sem, az ingatlanosoknak azért fáj 

Lakáspiac napjainkban
Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöle-
tében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsen-
gett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. 
A nagyobb gond a kínálat összetételével van.
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a feje, mert a tulajdonosok nagyon magasan 
tartják a hirdetési árakat, és azt gondolják, hogy 
ezeken az árakon el is fogják tudni adni lakása-
ikat. Akár 15-25 százalék is lehet a különbség a 
hirdetési árak és az ingatlan reális ára közt. Ez az 
árazás azonban a gyakorlatban nem működik, 
és előbb-utóbb ezt a tulajdonosok is kényte-
lenek belátni. Éppen ezért a szakemberek már 
nem számítanak további áremelkedésre. De 
nem csak az a gond, hogy túl vannak árazva az 
ingatlanok, hanem az is, hogy szinte csak rossz 
minőségű, jelentős felújításra szoruló otthonok, 
lakások, ingatlanok találhatók most már a pia-
con. Ez azért probléma, mert egy felújítás a je-
lenlegi helyzetben – amikor magasak és tovább 
kúsznak felfelé az építőanyagárak, miközben a 
munkaerő is drága, ráadásul hiány is van belő-
le – nem egyszerű dolog. Nem véletlen, hogy a 
vevők most elsősorban a felújított, jó állapotú 
ingatlanokat keresik, és ezekért hajlandóak is 
megfizetni a magasabb árakat is, mert akkor 
elkerülhetik a felújítással járó gondokat. A má-
sik probléma, hogy egyre hosszabb időre van 
szükség az értékesítéshez A túlárazott ingatla-
nok sokszor “beragadnak” a piacon, és gyakran 
az sem segít, ha megpróbálnak a tulajdonosok 
árat csökkenteni. A magas árak és a jelentős 
forgalom ellenére a vevők ugyanis alaposan tá-
jékozódnak. Az eladók sok esetben nem hiszik 
el, hogy nem fog elkelni az ingatlan az általuk el-
képzelt árért. Sokuknál a megfelelő motiváció is 
hiányzik, így elengedik azt a vevőt, aki megpró-

bál jelentősebb mértékben alkudni az irreális 
árból. Legfeljebb akkor hajlandók csökkenteni 
az áron, ha már hónapok óta nem talál vevőre 
a lakásuk. Ugyanakkor persze akadnak olyan ré-
szek az országban, ahol a szakemberek egyálta-
lán nem tapasztalják, hogy bármely szegmens-
ben is megtorpantak volna az árak. Ilyen például 
Dunakeszi, ahol a kínálat nem igazán éri utol a 
keresletet. A vevők itt is leginkább a használt, jó 
állapotú ingatlanokat keresik. Ennek következté-
ben viszont az árak kirívóan magasak. Ráadásul 
úgy tűnik még feljebb fognak kúszni. Csak az év 
eleje óta 10 százalékkal drágultak az újépítésű-
ek, ami pedig húzza magával a használt lakások 
árát is. Hasonló a helyzet a Balatonon is, ahol 
minden ingatlantípusra jelentős most az érdek-
lődés: túlkereslet mutatkozik lakásokra, nyara-
lókra, építkezésekre és telkekre is. A 20 millió 
forint alatti kategóriába tartozó panelek 1-2 hét 
alatt elkelnek, de az sem ritka, hogy mindössze 
1-2 napot kell várnia a tulajdonosnak a vevőre. 
Tapasztalatok szerint, aki most eladná a nyaraló-
ját, az jobb áron és gyorsabban megteheti, mint 
egy-két éve. 2019 végéig nem is várnak válto-
zást a szakértők, vagyis nem valószínű az eddi-
gi áremelkedési trend megtörése. Legalábbis a 
Balatonnál. Hiszen mint látható, máshol már in-
kább csak stagnálnak az árak, és ez így is marad 
még egy darabig. Ami kérdés, hogy mi várható 
2019 után. Erre viszont még nem tudnak vála-
szolni a szakemberek.

Forrás: vg.hu
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TÉGLAGYÁRTÁS ÉVSZÁZADOS 
TAPASZTALATTAL

A Téglagyár a Bakony lábánál, a kiváló minőségű agyagban gazdag 
Pápa-Tapolcafő határában helyezkedik el. Az itt készített téglákból 
az elmúlt több mint száz év alatt számtalan otthon és középület 
létesült. 1994. óta a téglagyárat a tisztán magyar tulajdonban lévő 
Tapolcafői Téglaipari Kft. üzemelteti.

Összes termék természetes és környezetbarát alapanyagból készül. A környezetvédelmet és 
fenntarthatóságot fontosnak tartva a réteges falazatok és az épület egyéb alkotójának is, ter-
mészetes alapanyagú, megújuló, vagy újrahasznosított kiegészítő építőanyagokat ajánlanak és 
emellett minden építkezőt a legszigorúbb épületfizikai követelmények betartására buzdítanak.
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KÉZI FORMÁZÁSÚ BURKOLÓTÉGLA
A kézi formázású téglák készítéséhez fából készült 
sablont alkalmaznak, mely a tégla felületének 
rusztikus, változatos és antik megjelenést biztosít. 
Égetés előtt a tégla faformával érintkezett 5 oldala 
üveghomok szórást kap, ami az égetés során még 
patinásabbá teszi a felületét. Különleges felüle-
ti struktúrája és színárnyalatainak sokszínűsége 
esztétikus, természetes és harmonikus megjele-
nést biztosít. A piros szín árnyalatait a magasabb 
vas-oxid tartalom adja, a sárga, bézs, és rózsaszín 
árnyalatok a karbonátban gazdag agyagnak köszön-
hetőek. A téglák színét kizárólag az agyag ásványi 
összetétele és az égetési hőmérséklet határozza 
meg, mesterséges színezőanyag felhasználása 
nélkül. Szépsége rendkívüli tartóssággal párosul, 
így garantáltan több generáció csodálhatja majd 
időtállóságát. A kis és nagyméretű kézi formázású 
téglák, illetve e téglákból vágással nyert lapok igé-
nyes téglaarchitektúrájú homlokzatok és falfelüle-
tek építését, díszítését teszik lehetővé. Dekorációs 
célra is kiválóan alkalmasak, például rusztikus bel-
sőterek, borospincék, kandallók kialakításához. A 
speciális idomtéglákkal a burkolat részletgazdagsá-
ga, építészeti igényessége fokozható. A padlástégla 
lapokkal beltéri, vagy - csapadéktól védett - kültéri 
rusztikus padlóburkolat készíthető.  
A Forrás Tégla Kézi vetésű burkolótégla, keszthelyi 
Tompos Étterem

Tapolcafőn két különböző gyártástechnológiával készülnek a burkolótéglák. 
Az egyik a „sajtolásos” eljárás, a másik a „kézi formázású”.

SAJTOLT BURKOLÓTÉGLA
A Várkert Bazár felújításánál a ForrásTégla sajtolt 
burkolótégláit használták, amely tökéletesen iga-
zodik az eredeti tégla színéhez, textúrájához. A 
hagyományos sajtolt technológiával, kiváló alap-
anyagokból és nagy odafigyeléssel készülő burkoló 
tégla, időjárásnak kitett helyeken, falburkolatok-
hoz, kerítésekhez, valamint belsőépítészeti felhasz-
nálásra egyaránt használható. 
A ForrásTégla burkolótéglái díszítik a Várkert Bazár 
újjáépített részeit

Tapolcafői Téglaipari Kft.
8598 Pápa-Tapolcafő, Tóradűlő út
Telefon: +36 89 318 343Telefax: +36 89 319 057
E-mail: info@forrastegla.huWeb: www.forrastegla.hu

Burkolótéglák

Vályogtégla, vályogvakolat

Nagyszilárdságú falazótéglák -         Megbízható, időtálló építés
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Tapolcafői  Téglaipari  Kft.
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+36(30) 620 37 44

Téglagyártás évszázados tapasztalattal
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ÉPÜLETGÉPÉSZET

Az első és legfontosabb szempont, amikor 
klímát választunk, hogy mekkora a helyiség 
teljesítményigénye. Sajnos sokan sokszor alá-
becsülik a teljesítményigényt, előtérbe helye-
zik az árat a teljesítménnyel szemben, ez pedig 
azt eredményezheti, hogy a klíma beszerelését 
követően a berendezés nem megfelelően mű-
ködik, súlyos többletköltségeket is generálva. 
Tévhit az, hogy a nagyobb teljesítményű be-

rendezés kétszer akkora villanyszámlával jár, 
hiszen a nagyobb kapacitású klíma kevesebb 
ideig fog működni!

Hogy milyen klímára van szükségünk, azt 
minden esetben bízzuk szakemberre. Dön-
tő szempont a helyiség mérete, de hasonlóan 
fontos a rendeltetése és fekvése, valamint a 
nyílászárók mérete-mennyisége-szigetelése.

A KLÍMA FOGYASZTÁSÁT 
       BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
A légkondicionáló berendezésünk működését befolyásoló közvetlen okok 
az alábbiak lehetnek:
• Mekkora és milyen rendeltetésű helyiségben használjuk a klímát?
• Mekkora az a hőfok tartomány, amelyben használjuk a berendezést?
• Milyen a klíma hatásfoka?
• Mennyi ideig használjuk naponta a berendezést?
1. Mekkora és milyen rendeltetésű helyiségben használjuk a klímát?
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Szintén fontos tényező, hogy milyen hőfok 
tartományban használjuk a klímát. Az elszál-
lított energia, a beállított, illetve a kint hő-
mérséklet egyenesen arányos, ezáltal minél 
nagyobb a különbség a kinti és benti különb-
ség között, annál nagyobb fogyasztással kell 
kalkulálnunk.

Amikor kint egyre feljebb kúszik a hőmérő 
higanyszála, mindenki hűsölésre vágyik, ám 
rendkívül fontos, hogy maximum 6-8 fok kü-
lönbség legyen a kinti és a belső, szobai hő-
mérséklet között. Ez az egészségügyi hatások 
mellett a klíma fogyasztásának optimalizálása 
miatt is kulcsfontosságú.

A leginkább meghatározó szempont fogyasz-
tás tekintetében a klíma hatásfoka. A hatás-
fok mérőszámai az EER és a COPértékek. 
Ezek a számok fejezik ki, hogy a berendezés 
1 kWh elektromos energiából mennyi hűt/
fűtő energiát képes előállítani. Ezen értékek 
nagyságával egyenes arányosságban csökken 
a klíma elektromos áram felhasználásahűtés/
fűtés esetén.

A hatékonysági értékek alapján sorolják a gé-
peket energiaosztályokba is. (Az „A” osztály 
jelenti a legjobb hatásfokot). Sokat spórol-
hatunk, ha ilyen energia besorolású, magas 
COP és EER értékkel rendelkező berendezést 
választunk. Ilyen magas hatásfokú berendezé-
sek, az inverteres klímák, amelyek a a teljesít-
mény fokozatmentes szabályozásával takaríta-
nak meg energiát.

Mint minden használati tárgynál - amelyből 
többet veszünk igénybe a mindennapok so-
rán – a klímánál is igaz, hogy minél többször, 
hosszabb időre kapcsoljuk be, annál többet 
fog fogyasztani. Az energiafogyasztás a klíma 
elektromos teljesítményének és az időnek a 

szorzata, így döntő tényező, hogy ki, meny-
nyi ideig használja naponta a készülékét. Egy 
megfelelően kiválasztott készülékkel azonban 
csak a hűs levegőt kell élvezned a szobában, 
és nem pedig a megemelkedett villanyszámla 
miatt bosszankodnod. 

 2. Mekkora az a hőfok tartomány, amelyben használjuk a berendezést?

3. Milyen a klíma hatásfoka?

4. Mennyi ideig használjuk naponta a berendezést?

12



Vannak olyan berendezések, ahol a szűrő ezüstionokat is tartalmaz. Így amellett, hogy 
fertőtleníti a szoba levegőjét, behatol a baktériumok, valamint a kórokozók sejtszerkezetébe, 
meg tudja gátolni a növekedésüket, és el tudja pusztítani őket.

Nem elhanyagolható tényező a klímákban található párátlanító funkció sem, amelyek kivonják 
a párát a levegőből anélkül, hogy nagymértékben megváltoztatnák a hőmérsékletet. Ez 
hozzájárulhat a jobb közérzethez, illetve csökkentheti bizonyos betegségek kialakulásának 
kockázatát is.  

AZ ALLERGIA TÜNETEINEK 
ENYHÍTÉSE KLÍMÁVAL? 
Minden családban van legalább egy személy, akinek a tavasz beköszönte 
nem olyan felhőtlen, mint a többi ember számára. Tüsszögés, orrfolyás, 
szemviszketés és kellemetlen közérzet – az allergia tünetei. De hogyan 
segíthet egy légkondicionáló berendezés?

A titok: az antibakteriális szűrő! A rendszer ezen 
keresztül negatív ionokat bocsát a légáramba, 
amelyek sterilizálják a levegőt, illetve:

• elpusztítják a kórokozókat, és baktériumokat
• nyugtató hatással vannak az idegrendszerre
• erősítik az immunrendszert
• segítik az anyagcsere folyamatokat
• pozitív hatással vannak a vérkeringésre

Fontos megjegyezni, hogy a nem inverteres berendezések esetében a levegő hűtése és 
a levegőszűrő hiánya is gondot okozhat inverteres társaikkal szemben. Az olcsóbb klímák 
kiszáríthatják a levegőt, amely rossz közérzetet, száj és torokszárazságot, valamint allergiá-
hoz hasonló tüneteket okozhat.
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Találékonyságunknak köszönhetően ren-
geteg dolgot kitaláltunk ki már arra vonat-
kozóan, hogyan alakíthatjuk ki bármilyen 
körülmények között a számunkra éppen 
megfelelő hőmérsékletet. Pillanatok alatt 
egy hideg vizes törölközőt dobunk a nya-
kunkba, ha nem megy nyáron a klíma, 
vagy épp pár szem forró, sült gesztenyét 
veszünk a markunkba, ha jeges szél sü-
vít körülöttünk télen a városban sétálva
Mára, köszönhetően a technika fejlődésé-
nek, több lehetőségünk adódik a hűtés és fű-
tés megoldására. Ha kombinálni szeretnénk 
mindkettőt akkor jó megoldás lehet egy in-
verteres klíma, ami főleg a nyári forróságban 

hasznos és  kiegészítő fűtésre is alkalmas . Ha 
azonban több heloyiségben is szeretnénk 
megoldani a fűtést, érdemes olyan eszközt 
használni mely a fűtésre lett kifejlesztve

Az időjárás ne legyen
akadály!

Nyáron hűs szellő után fohászkodunk, télen meg a trópusi, izzasztó napfürdőzés szövi 
át az álmainkat. Hogyan lehet a legjobb hőfokot elérni, amiben mindig jól érezhetjük 
magunkat?
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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.
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Az elektromos  fűtőpanelek új generáci-
ói kiválóan alkalmazhatók a nyaralókban. 
Mechanizmusuk abban rejlik, hogy a pa-
nelek az alján beáramlik a hideg levegő, 
a belsejükben a lamellás fűtőegységen át 
felmelegszik, és fent kiáramlik a légtérbe. 
Nincs bennük sem ventilátor, sem izzószál, 
mely égetné és keringetné a port, és nem 
bocsátanak ki káros sugarakat. A vezérlő 
folyamatosan méri és ellenőrzi a helyiség-
hőmérsékletét és annak változását, illetve ki-
számítja, hogy a panelnek mikor kell működnie.

Ha csak kiegészítő fűtésre van szükségünk, az 
elektromos fűtőpanelek jó szolgálatot nyúj-
tanak velük növelhetjük nagyobb helységek 
hűvösebb részein a komfort érzetünket. Rá-
adásul többségük már fröccsenő víz ellen vé-
dett, ezért vizes helyiségekben is használható

A wifis, távvezérelt rendszer pedig manap-
ság a legújabb, legideálisabb megoldás 
– például a hétvégi házak fűtésére és fagy-
védelmére. Fűtőpanel, wifi-internet háló-
zat és egy alkalmazás kell az okostelefon-
ra és már kész is a korszerű fűtéstechnika.

www.nordart.hu



Kargai gyapjú szőnyegek

Szőnyegház

Csobi gyapjú kelimek

Gépi gyapjú szőnyegek

17.000 Ft/m²
34.000 Ft/m²

-50%

30.000 Ft/m²
70.000 Ft/m²

Hihetetlen akciók!
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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
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INVIAIR Épületgépészeti és Projekt Szervező Kft.

1044 Budapest, Aschner Lipót tér 2.
+36 20 316 8500 | +36 1 786 3675
ugyfelszolgalat@inviair.hu | www.inviair.hu

KLÍMÁK FORGALMAZÁSA 
TELEPÍTÉSE

ORSZÁGOSAN egyedülálló tripla GARANCIA!
Élettartam GARANCIA 100%-os minőség + kiterjesztett berendezés GARANCIA + ár GARANCIA!


