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Fűtés kényelmesen, 
okosan… norvég mintára

A JÖVŐ FŰTÉSE 
        SOKOLDALÚAN

EGY AKKU MINDENHEZ

Hogyan függ őssze a klímahasználat
és az energiahatékonyság
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Kezdjük a legnépszerűbb és legkomfortosabb 
megoldással az elektromos padlófűtési rend-
szerrel. Ehhez a rendszerhez nálunk minden 
terméket megtalálnak kedves vásárlóink és 
érdeklődőink. A fűtőfilm és fűtőháló képezik a 
padlófűtésünk alapját.
Melyiket válasszuk?
A fűtőfilm laminált padló való alá termék. Ön-
magában a fűtőfilm nem üzemképes, a rend-
szer fő alkotóeleme, de szükségünk lesz kiegé-
szítőkre hozzá és hőszigetelési anyagokra is. A 
fűtőhálót hidegburkolatok alá telepítjük, maga 
a fűtőháló készre szerelt termék, amit aljzatki-
egyenlítőbe ágyazunk be. Mindkét terméket a 
megfelelő típus azonos termosztáttal vezérel-
jük. A termosztát a rendszer lelke, mely biz-
tonságos működést garantál. A termosztátok 
technológia fejlettsége révén be tudjuk prog-

ramozni életvitelünknek megfelelően, valamint 
akár távoli wi-fi vezérléssel is szabályozhatjuk 
otthonunkban a kívánt hőmérsékletet. 
Ám nem minden esetben tudjuk a padlót újból 
kibontani, ilyenkor tökéletes megoldást nyúj-
tanak az elektromos fűtőpanelek. Széles kíná-
latból tudunk válogatni, melyik lenne az ideális 
választás.
A norvég fűtőpanelek kiváló minőségűknek 
köszönhetően tökéletes megoldást nyújtanak 
önálló fűtésre és kiegészítő fűtésre is egya-
ránt. Emellett egyedi design megjelenésűknek 
köszönhetően az otthonunkat feldobhatjuk 
velük, hiszen több színben és formában elérhe-
tőek. Rendkívül nagy előnyük, hogy beépített 
termosztáttal rendelkeznek, így precíz hőmér-
séklet szabályozást tesznek lehetővé.  Norvég 
fűtőpaneljeinket elsősorban oldalfalra 

Mikor elektromos fűtésről 
beszélünk akkor valójában egy 
olyan fűtési rendszerről beszélünk, 
mely rendkívül széleskörű 
felhasználási módot és fűtési 
megoldást hordoz magában.

Mire is gondolunk itt? 
Vegyük is sorba őket.

DIMAT – A JÖVŐ FŰTÉSE SOKOLDALÚAN

Telephely: Oroszlány, Kecskédi út 2.
Honlap: www.suntherm-infra.hu
E-mail: info@suntherm.hu, info@suntherm-infra.hu
Telefon: +36 30 946-1013, +36 20 9382-444

Napsütés a lakásban
SUNTHERM 

infrafűtéstechnika

�Alkalmazása: lakások, irodák, üzletek, egyéb 
alacsony belmagasságú szociális jellegű épületek 
energiatakarékos fűtésére.

�Egyaránt alkalmas önálló és kiegészítő fűtésre, 
valamint templomok padsorfűtésére.

�A mennyezetre elhelyezett infrapanelek 
esztétikusan illeszkednek a környezetbe.

�Javítást, karbantartást nem igényelnek.

Több generáción keresztül is hibátlanul működik.

�Garancia: 60 hónap

A LEGMODERNEBB ELEKTROMOS INFRASUGÁRZÓ 
HŐPANELEK MAGYARORSZÁGI GYÁRTÓJA



szereljük, de elérhetőek tartó lábas kivitelben 
is. A kínálatban egyaránt megtalálhatóak wi-fi 
vezérlésű fűtőpanelek is, mely kényelmes és 
praktikus felhasználói élményt eredményez. Ki 
ne szeretne a meleg otthonra hazaérni, vagy a 
már befűtött hétvégi házban megpihenni. Min-
den fűtőpanel a legújabb szabályoknak meg-
felelő digitális termosztáttal rendelkezik, mely 
számos új funkciót hordoz magában még in-
kább növelve az energiahatékonyságot.

Az infrapanelek mennyezetre-, vagy oldalfalra 
szerelve adják át a hőt a hőtároló felületek-
nek, tárgyaknak. Fehér színű alumíniumke-
retes kivitelének köszönhetően ékes darabja 
lehet belső tereinknek. Hat különböző teljesít-
ményben elérhető, kombinálható önálló és ki-
egészítő fűtésként is. Wifi vezérlésű termosz-
táttal nem csak az esztétikai élményt, hanem 
a még kényelmesebb használatot is fokozzuk. 
A méretezés, teljesítményválasztásban termé-
szetesen segítséget nyújtunk, hiszen ez alap-
vetően szakember feladata. 

Mikor nagy belmagasságú teret szeretnénk 
felfűteni vagy egyszerűen egy mennyezetre 
szerelhető kiváló hatásfokú elektromos fű-
tőtestet álmodunk meg, akkor az infrapanel 
sötétsugárzó lesz a legmegfelelőbb megol-
dás. Az infrapanel sötétsugárzó nevét annak 
köszönheti, hogy nem bocsájt ki semmilyen 
fényforrást, így hálószobánkban is nyugod-
tan használhatjuk. Ez a fűtőtest remekül 
szolgál teraszfűtésre is, és mivel nagyobb 
teljesítményben is elérhetőek különböző sze-
relőcsarnokokba, raktárakba, sportlétesítmé-
nyekbe is bátran ajánljuk. Kiváló hő leadása 
révén nagyfokú komfortérzetet nyújt. Tovább 
fokozza a felhasználói élményt távirányítóval 
való vezérlése és egyes modellek bluetooth 
hangszóróval is rendelkeznek, még zenét is 
tudunk hallgatni működése közben.

Láthatjuk az elektromos fűtésen belül is sok 
módja van fűtési rendszerünk kialakítására. 
Még nem tértünk ki kerti csöveink fagyvédel-
mére, kisállataink kerti kuckóinak fűtésére és 
a kültéri burkolatok fűtésére, és a sort még 
lehetne folytatni.

Hogy tudjuk eldönteni, melyik az ideális? Eh-
hez áll rendelkezésre a DIMAT csapata, akik 
nagyfokú lelkesedéssel várják a különböző 
megkereséseket. Segítenek kiválasztani, me-
lyik lenne a legmegfelelőbb fűtési megol-
dás az épület szempontjait figyelembe véve, 
pontosan kiszámolni milyen anyagszükség-
letünk keletkezik, és még a telepítéssel sem 
kell bajlódni, hiszen az ország számos pontján 
szakembereink ésszerű időintervallumon be-
lül vállalják a telepítést. A szükséges anyago-
kat pedig egy napon belül az ország bármely 
pontjára eljuttatja köszönhetően kimagasló 
nagyságú raktárkészletének. 

DIMAT Fűtéstechnika Kft.
7634 Pécs, Nagy Berki út 5.
Telefon: +36 70 601-0209
E-mail: info@dimat.hu
Web: www.dimat.hu
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PowerGearXTM kerti szerszámok.

Keresd a szakáruházakban és a barkácsboltokban!

Érezd az erőt.
Ébreszd fel 
az alkotóvágyat.

PowerGearXTM kerti szerszámok.

Keresd a szakáruházakban és a barkácsboltokban!

Érezd az erőt.
Ébreszd fel 
az alkotóvágyat.

PowerGearXTM kerti szerszámok.

Keresd a szakáruházakban és a barkácsboltokban!

Érezd az erőt.
Ébreszd fel 
az alkotóvágyat.



ÉPÍTŐANYAGOK
LiHD – A világ legnagyobb teljesítményű 

akkutechnológiája a METABO -tól!

A LiHD akkuegységek megújult, nagy teljesítményű akku-
celláinak és a teljesen új fejlesztésű akkuegység-kompo-
nenseinek kombinációja gondoskodik arról, hogy a maximá-
lis teljesítmény rendkívül hosszú ideig álljon rendelkezésre. 
Az új LiHD-technológiának köszönhetően a Metabo világ-
szerte egyetlen gyártóként lefedi a teljes teljesítménysávot 
– 400-tól 3200 wattig – a szabvány gépektől egészen az 
egyedülálló rendszermegoldásokig. Az olyan felhasználá-
sok, amelyeket eddig csak a legerősebb hálózati gépekkel 
lehetett megvalósítani, mostantól vezeték nélkül is meg-
valósíthatóak. Ez sok komponens összjátéka, amely Önnek 
többletet kínál a teljesítmény, az élettartam és a működési 
idő területén. Az új LiHD akkuegységek most 4,0 Ah, 5,5 Ah 
és 8,0 Ah kivitelben is kaphatóak.

Nagyobb teljesítmény az új LiHD cellatechnológiának kö-
szönhetően egy újonnan kifejlesztett akkuegységgel. Nagy 
áramerősség vezetésére alkalmas vezetősínek és megnö-
velt érintkezők. Háromszor jobb vezetőképesség a speciális 
rézötvözetből készült cellaösszekötőkkel.

Hosszabb működési idő. Több aktív anyag a cellában. Ki-
váló minőségű anyagok használata (ezüst és réz).

Hosszabb élettartam és rendkívüli robusztusság. Optimá-
lis védelem a belső elszennyeződés ellen a teljes kiöntés-
nek és az elektronika teljes védőlakkozásának, valamint a 
fedélkonstrukció szigetelésének köszönhetően. A cellák 
védelme gumiütközővel. Ritkább feltöltés a nagyobb hasz-
nosítható cellaenergia révén. Az akkuegységek külső gu-
mibevonata gondoskodik a biztonságos és csúszás-biztos 
tartásról és ütközésvédőként is szolgál.

100%-os kompatibilitás a gépek, az akkuegységek, töltők 
között.

A Cordless Alliance System (CAS) a vezető elektromos szer-
számmárkák egyesülése. Így a professzionális alkalmazá-
sok nagy száma akkus formában is megvalósítható – az 
általános feladatoktól a különleges feladatokig.

WWW.METABO.HU

Metabo Hungária Kft. 1103 Budapest, Noszlopy u. 30

SIKACERAM®-500 CERALASTIC
A SIKACERAM 500-CERALASTIC VÍZSZIGETELŐ HABARCS 

ÉS CSEMPERAGASZTÓ EGYETLEN TERMÉKBEN.
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ÉPÜLETGÉPÉSZET

A H-tarifa célja, hogy a hőszivattyúk és a napener-
giából és egyéb megújuló energiaforrásból kiépí-
tett fűtési rendszerek esetén, a hő ellátást bizto-
sító berendezések működését közvetlenül szolgáló 
készülékek (pl. szivattyúk, kompresszorok, auto-
matikák, stb.) áramfogyasztását egy kedvezőbb áru 
tarifa felhasználásával lehessen biztosítani. Fontos, 
hogy csak fűtési szezonban vehető igénybe - vagyis 
október 15-től a következő év április 15-ig – ekkor 
viszont 0-24 órában, megszakítás nélkül. A H tarifa 
árszabása az éjszakai áramnál (B tarifa) nem lehet 
magasabb bruttó ára kb. 24-25 Ft/kWh.
 
A H-tarifára csatlakoztatott berendezések csak külön 
erre a célra kialakított nem leválasztható áramkörre 
kapcsolhatók. Az áramszolgáltató által biztosított 
kéttarifás kialakítású mérőberendezés szükséges. Az 
A1 normál és a B éjszakai tarifára is igényt tarthat a 
fogyasztó a H-tarifa alkalmazása mellett.

HOGYAN FÜGG ÖSSZE A KLÍMAHASZNÁLAT 
ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG
A kedvezményes tarifák hőszivattyúk, hőszivattyús klímaberendezések és 
megújuló energiaforrásból kiépített rendszerek esetén igénybe vehető 
áramszolgáltatások.
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A H-tarifa igényléséhez fel kell venni az áramszol-
gáltatóval a kapcsolatot és a szolgáltató által meg-
jelölt dokumentumokat ki kell tölteni (például. 
H-tarifa igénylő lap, a csatlakoztatni kívánt beren-
dezések adatlapja stb.)  A szükséges iratok és azok 
kitöltésével kapcsolatban bővebben tájékozódhat 
a szolgáltatója honlapján. Fontos továbbá, hogy 
a H-tarifás mérőhely és az elektromos hálózat ki-
alakításához fel kell venni a kapcsolatot egy erre 
alkalmas regisztrált villanyszerelővel, aki kiépíti a 
megfelelő teljesítményű elektromos hálózatot a 
csatlakoztatni kívánt berendezések számára.

A GEO kedvezményes tarifa a H-tarifával szemben 
kizárólag az ELMÜ és az ÉMÁSZ szolgáltatási terü-
letein elérhető el. Újonnan telepített vagy meglé-
vő hőszivattyús rendszerek áramellátására vehető 
igénybe. Előnye, hogy egész évben rendelkezésre 
áll hűtési és fűtési szezonban egyaránt, hátránya 
viszont, hogy naponta csak 20 órán keresztül bizto-
sított: 2x2 órára egy vezérelt óra segítségével csú-
csidőben reggel és este lekapcsolásra kerül.
A GEO tarifa igénylésének és telepítésének feltéte-
lei megegyeznek a H-tarifáéval, és kizárólag lakos-
sági felhasználók vehetik igénybe. Árszabása a min-
denkori A1 lakossági tarifa 35%-a kb.23-24 Ft/kWh.

GEO VAGY H-TARIFA?
Ha alacsony hőmérsék-
letű felület fűtés/hűtés 
rendszer van az adott 
területen, és az épület 
szigetelése is megfelelő - 
esetleg van puffer tároló a 
rendszerben - abban az 
esetben megfelelő a GEO 

tarifa alkalmazása. A napi 2x2 óra üzemszünet 
különösebb problémát nem okoz akár -15C°-os 
külső hőmérséklet mellett sem lesz jelentős lehű-
lést az épületben. További előnye, hogy nyáron a 
hűtést is kedvezményes áramtarifa mellet lehet 
üzemeltetni.

A GEO tarifa hátránya, hogy a legtöbb hőszivattyú 
nem túl jól tolerálja az áram kimaradást, főleg ha 
az éppen a leolvasztási ciklusba esik, továbbá az 
elektronikának sem tesz jót a napi kétszeri áram-
kimaradás.

Abban az esetben, ha a fűtésre nem felületfűtést al-
kalmazunk, hanem fan-collt vagy direkt elpárolgású 
hőszivattyús klímát és az épület szigetelése nem túl 
jó, akkor érdemesebb a H-tarifát választani.
Mivel a GEO tarifa kizárólag az ELMŰ. ÉMÁSZ terü-
letén elérhető ezért sok esetben a H-tarifa áll csak 
rendelkezésre.

Így, a nyár vége felé, már mindenki egy ki-
csit az őszre, a hidegre gondol.  Előkerülnek 
a meleg ruhák és felvetődik a fűtés kérdése 
is. Az, hogy milyen fűtést válasszunk, befo-
lyásolhatják a:

• a lakás épületfizikai adottságai

• esztétikai elvárásaink

• a kiépítés gyorsasága és gazdaságossága

• a biztonságos működés

•  és nem utolsósorban a fűtés energia költsége

Manapság, az új építésű házakban, a meg-
felelő szigetelés és új, korszerű nyílászá-
rok kiépítésével sokkal többen választják 
az elektromos fűtési megoldásokat, mint a 
korábbi években. A jól szigetelt lakásokban 
kevesebb energiával lehet elérni az elvárt 

hőmérsékletet, mint egy régi, szigeteletlen-
ben, és kevesebb költséggel is jár.

Norvégiában, ahol igazán zord tud lenni a hi-
deg, hosszú évtizedek óta használnak elekt-
romos fűtést.

A legnagyobb északi termékcsaládok közé 
tartozik az ADAX, GLAMOX és a BEHA, me-
lyek fűtőpaneljei szerte Európában bizonyí-
tanak télről-télre.

A norvég fűtés népszerűségének 6 legfőbb 
oka.

Megkérdeztük vásárlóinkat, mi tetszik ne-
kik a legjobban a NordArt fűtőpaneleiben? A 
nagyszámú érv közül kiválasztottuk a 6 leg-
többször említett okot.

• A gyors és egyszerű telepítés - Bár

Fűtés kényelmesen, okosan… 
norvég mintára

Az északi országokban már régóta bevált alternatíva az elektromos fűtés.
Bár nálunk is egyre többen használják, akad egy-két tévhit ezzel kapcsolatban.
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BELSŐÉPÍTÉSZET

Út a tisztasághoz
Minőségi magyar tisztítószerek közel 20 éve a hazai piacon.

KEDVEZŐ ÁR – KIVÁLÓ MINŐSÉG – MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁSA norvég fűtés népszerűségének 
6 legfőbb oka.
Megkérdeztük vásárlóinkat, mi tetszik ne-
kik a legjobban a NordArt fűtőpaneleiben? A 
nagyszámú érv közül kiválasztottuk a 6 leg-
többször említett okot.

A gyors és egyszerű telepítés - Bárhol, ahol 
áram van 1 nap alatt kialakítható a fűtés!
Az egyszerű kezelhetőség – Akár manuális, 
akár programozható fűtést választunk, játszva 
elsajátítható a fűtőpanelek kezelése
Alacsony költségű a kiépítése – Egy-egy panel 
4 csavarral a falra rögzíthető és akár konnek-
torral vagy közvetlen hálózati csatlakozással is 
működtethető
Nincs éves ellenőrzés – Jól működő rend-
szereinket nem kell folyamatosan ellenőriznie 
szakembernek. Ezekre a panelekre ezért 5 év 
garancia jár.
Széles választék – Funkció, dizájn és beruhá-
zási költségek alapján több márka közül vá-
laszthat
Kényelem és takarékosság – A programoz-
ható vagy távolról kezelhető (wifi) fűtőpanelek 
segítségével a fűtést optimalizálni lehet a napi 
és heti életvitelnek megfelelően

Hol működnek legjobban 
a norvég fűtőpanelek?
Bármilyen lakó- és munkatérben jól hasz-
nálhatók, ahol megfelelő szigetelés és a 
nyílászárók állapota. Mind elsődleges, mind 
kiegészítő fűtésként kedvelt a vásárlók köré-
ben. Az idei év újdonsága az ADAX WIFI pedig 
ragyogó lehetőség arra, hogy nyaralónkban, 
otthonunkban, vagy kiadott szobáinkban tá-
volról tudjuk ellenőrizni és beállítani a fűtés 
mértékét, hogy akkor legyen a helyiségek-
ben meleg, amikor igazán szükség van rá.

De bármelyik fűtőpanelt is választjuk bizto-
sak lehetünk benne, hogy a norvégok tudják, 
milyen a jó fűtés.

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.

Gyártó: PEBA-CHEM KFT. 1151 Budapest, Székely Elek út 11.
Információ: +36 20 399 4637

CELIN 
Vízkő-és 
rozsdaoldó 
3in1 
1000 ml

CELIN 
Ecetes tisztító-  
és Vízkőoldó 
szórófejes 
500 ml

MIRAX 
Hideg 
Zsíroldó  
szórófejes 
750 ml

MIRAX 
Lefolyó-
tisztító 
1000 ml

LYNN 
Ablaktisztító 
szórófejes 
750 ml

VALLY 
Szőnyeg-és 
Kárpittisztító 
szórófejes 
500 ml



www.kincses.huKeresse a postán vagy a hírlap árusítóhelyeken!

felöltöztetjük fürdőszobáját

Keresse termékeinket viszonteladóinknál!
Roltechnik Distributor Kft. 1211 Budapest, Posztógyár u. 8.

Tel: +36-1-219-0663, 219-0662 Fax: +36-1-347-0827
E-mail: info@roltechnik.hu ww.roltechnik.hu



AZ EREDETI TOTYA KAZÁNOK 
GYÁRTÓJA

Cégünk több évtizedes kazángyártási tapasztalatai 
felhasználásával, a változó igényeknek megfelelően 

folyamatosan korszerűsíti és fejleszti típusait. 

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL! 

Telephely: 2365 INÁRCS, Csíkosi telep
Telefon: +36 29 370-032, +36 20 430-0843
E-mail: bauferr2000@gmail.com
www.totyakazan.com


