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A fűtési rendszer viszonylag gyorsan, más hagyomá-
nyos fűtési megoldásokhoz képest alacsonyabb be-
ruházási költséggel kiépíthető. Az elektromos fűtési 
megoldás hosszú élettartalmú, nem igényel folyama-
tos karbantartást, hiszen a rendszer termosztáton 
keresztül vezérelt, melyet már egyre inkább telefo-
nunk segítségével távolról is tudunk irányítani.
A legnépszerűbb és legkomfortosabb megoldás az 
elektromos padlófűtési rendszer. Ehhez a rendszer-
hez 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. Önmagá-
ban a fűtőfilm nem üzemképes, a rendszer fő alko-
tóeleme, de szükségünk lesz kiegészítőkre hozzá és 
hőszigetelési anyagokra is. A fűtőhálót hidegburko-
latok alá telepítjük, maga a fűtőháló készre szerelt 
termék, amit aljzatkiegyenlítőbe ágyazunk be. Mind-
két terméket a megfelelő típus azonos termosztáttal 
vezéreljük. A termosztát a rendszer lelke, mely biz-
tonságos működést garantál. 
Ám nem minden esetben tudjuk a padlót újból ki-
bontani, ilyenkor tökéletes megoldást nyújtanak az 
elektromos fűtőpanelek. Széles kínálatból tudunk 
válogatni, melyik lenne az ideális választás.
 A norvég fűtőpanelek kiváló minőségűknek köszön-
hetően tökéletes megoldást nyújtanak önálló fűtésre 

és kiegészítő fűtésre is egyaránt. Emellett egyedi de-
sign megjelenésűknek köszönhetően az otthonunkat 
feldobhatjuk velük, hiszen több színben és formában 
elérhetőek. Rendkívül nagy előnyük, hogy beépített 
termosztáttal rendelkeznek, így precíz hőmérséklet-
szabályozást tesznek lehetővé, az új szabályoknak 
megfelelően naprakészen fejlesztve.
Kínálatunkban még számos termék megtalálható, 
hiszen minden esetben törekszünk a kedves ügy-
feleink igényeit maximálisan kielégíteni különböző 
megoldási módokkal.
Hogy tudjuk eldönteni, melyik az ideális? Ehhez áll 
rendelkezésre a DIMAT csapata, akik nagyfokú lel-
kesedéssel várják a különböző megkereséseket. Se-
gítenek kiválasztani, melyik lenne a legmegfelelőbb 
fűtési megoldás az épület szempontjait figyelembe 
véve, pontosan kiszámolni milyen anyagszükségle-
tünk keletkezik, és még a telepítéssel sem kell bajlód-
ni, hiszen az ország számos pontján szakembereink 
ésszerű időintervallumon belül vállalják a telepítést. 
A szükséges anyagokat pedig egy napon belül az or-
szág bármely pontjára eljuttatja köszönhetően kima-
gasló nagyságú raktárkészletének. 
Látogasson webáruházunkba – www.dimat.hu, 
ahol vásárlásnál a kuponkód megadásánál írja be 
hazkert2018 kódot, és élvezze a kedvezményes 
vásárlást!

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

DIMAT – A JÖVŐ FŰTÉSE SOKOLDALÚAN
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Munkaerő-mobilitás tekintetében működő bérlakás piac 
az ideális. Napjainkban annyira gyorsan változnak a dol-
gok, hogy a munkahely megváltoztatása tekintetében 
sokkal gyorsabban és sokkal rövidebb idő alatt kell egy 
munkavállalónak döntenie, jelentős távokat leküzdenie, 
mint külső forrásból saját tulajdonú ingatlant vásárolni. 
Például egy alacsony foglalkoztatású területről akar egy 
munkavállaló olyan területre átköltözni, ahol munkát kap, 
de ehhez költöznie kell, akkor komoly feladat a saját tulaj-

donú ingatlan helyzetének pozícionálása. Különösen, ha 
hitellel terhelt. Nos, az MNB ábrája megmutatja, hogy Eu-
rópában e téren kifejezetten alacsony számról beszélünk, 
de ez nem jelenti azt, hogy a bérlakások tekintetében jól 
állunk. Évtizedek óta komoly probléma, hogy a politika 
semmit sem tesz, sem önkormányzati, sem állami szin-
ten a szociális bérlakások bővítése terén. Nincs megfe-
lelően szabályozva a piaci bérlakás piac sem. Továbbá 
nincsen olyan motiváló tényező, vagy azok összessége, 

INGATLAN

BÉRLET VAGY TULAJDON
Híresen magas a saját tulajdonú lakásban élők részaránya Magyarországon. 

Az MNB által közzétett Növekedési jelentéséből az is kiderült, hol állunk Európában: 

csak négy ország előz meg minket e téren az EU-ban. A hitelből vásárolt lakások aránya 

viszont bőven átlag alatti nálunk. 

5
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amely a bérlakás, vagy bérház piacot kínálati tekintetben 
megnövelné. Ezért is emelkednek a bérleti díjak, ráadásul 
olyan ingatlanok esetében is, amelyek műszaki állapota 
finoman szólva is kívánni valót hagy maga után.

Magyarországon tradicionálisan sok a saját ingatlanban 
élők száma, különös tekintettel az erre való igény okán 
is. Bár új statisztikai kimutatások szerint napjaink felnö-
vő fiatalsága Európában, így várhatóan Magyarországon 
is, a mobilitás és a függetlenség, mint elsődleges szem-
pontoknak köszönhetően nem fontos kérdés a jogosít-
vány megszerzés, saját ingatlan vásárlás többek között. 
Nem is meglepő, hogy a kontinens keleti határain fek-
vő országokban, így Romániában, Horvátországban és 
Litvániában a legmagasabb a saját tulajdonú lakásban 
élők aránya. 

A piaci alapon lakást bérlők aránya Németországban, 
Dániában és Svédországban közel egyharmad, de kife-
jezetten magas Ausztria és Hollandia területén is, ami 
nem véletlen a nagyon magas ingatlanárak és a magas 
fizetések, mely sok munkahely, sok munka meglétét 
támasztja alá. 

A hitelből vett vagy épített saját lakásban élők aránya 
az EU országai közül Hollandiában, Svédországban 
és Dániában a legmagasabb, még nagyobb ennél két 
EU-n kívüli országban: Izlandon és Norvégiában. Egé-
szen magas a hitel nélküli saját lakásban élők aránya 
Romániában, de a régió többi országában, így például 
Magyarországon is. Természetesen a komfortfokozatot 
és a műszaki állományt össze sem lehet hasonlítani az 
előbbi csomaggal. 

Nemcsak Magyarországon és a régiónk legtöbb álla-
mában (Csehországot és Észtországot leszámítva), 
de Görögországban és Olaszországban is 20% alatti a 
hitelből vett vagy épített lakásban élők aránya. Ez az 
adat sokatmondó, különösen, ha az elmúlt évtizedeket 
vagy az előző század első felét vetjük össze. A szociális 
bérlők aránya Szlovéniában, az Egyesült Királyságban 
és Írországban a legmagasabb.

Forrás: ingatlanhirek.hu

LAKHATÁSI STÁTUSZ SZERINTI MEGOSZLÁS NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN
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Fagy elleni védelem 
  A KONYHAKERTBEN
A meleg ősz után hétvégére talajmenti fagy várható. A konyhakertben a gyökérzöldségek 
takarásával még pár hetet kitolhatjuk a szezont.

Vannak olyan zöldségek, amelyeket csak tavasszal, palánta korukban kell megvédeni a fagytól, 
de a paradicsom meg a padlizsán nagyon érzékeny növény, ezeket mindig fagymentes helyen 
neveljük. A gyökérzöldségek többnyire ellenállnak a fagynak, de néhánynak nem árt a védelem.

TELELTETŐ FÓLIA
A salátaféléket és a mángoldot tavasz-
szal elütethetjük, de ha talajmenti fagy 
várható, takarjuk le teleltető fóliával. 
Hasonlóan ősszel a céklát és a földben 
maradt sárgarépát is védhetjük egy ide-
ig, így kihúzható a szezon.

APRÓ MELEGHÁZAK
Üvegből vagy műanyagból készülnek, olcsón 
elkészíthető és könnyen áthelyezhetők oda, ahol 
éppen szükség van rájuk. Egy teljes palántasort is 
megóvhatunk velük.

BÚRÁK
Egy palánta vagy fiatal növény védelmére szolgál, 
üvegből vagy műanyagból készülnek, szellőzővel. 
segítségükkel már kora tavasszal ültethetünk.

HIDEGÁGYAK
Bár annyira nem tartják a meleget, mint az üveghá-
zak és fóliasátrak, a hidegágyak kellő védelmet és 
környezetet nyújtanak a frissen kiültetett palánták 
és dugványok számára.

Forrás: edenkert.hu
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Ha valamiért érdemes az infrafűtést választa-
ni, akkor az a hő- és közérzet. Ettől lesz szeret-
hető az egész. Ha infrapanellel fűtünk, az olyan 
érzés, mintha minden helyiségben egy kisebb 
Nap ontaná a melegét. A Nap infravörös suga-
rakat bocsát ki, amelyek abba a tartományba 
esnek, amit a szemünk már nem tud érzékelni. 
Ezért a Nap melegét nem látjuk, csak érezzük. 
Az infravörös sugarak elsősorban nem a kör-
nyezet levegőjét melegítik, hanem a Földet és 
az élőlényeket, illetve minden olyan tárgyat, ami 
fel tudja venni ezt a hőt. Ezek a hőfelvevő felüle-
tek adják aztán le a környezetnek a hőjüket, ami 

során felmelegszik a levegő is. Ezért fordul elő, 
hogy a felhő mögül előbukkanó Nap sugarait 
azonnal melegnek érezzük anélkül, hogy a leve-
gő felmelegedne körülöttünk, hiszen a testünk 
közvetlenül képes felvenni a Nap által kibocsá-
tott sugarak hőjét. Az infrapanelek ugyanilyen 
infravörös sugárzást állítanak elő mestersége-
sen, elektromos áram segítségével. Ennek kö-
szönhetően nem csak kellemes meleget érzünk 
a panel bekapcsolásakor, de éppen olyan jó ha-
tást gyakorol szervezetünkre, akár a Nap. Mivel 
80 százalékban a környező tárgyakat (falakat, 
bútorokat, élőlényeket) melegíti az infra, és 

Napsütés a lakásban SUNTHERM infrafűtéstechnika

FORRADALMI MEGOLDÁS, MÉGIS 
ALIG ISMERJÜK

ÉPÜLETGÉPÉSZET

Ha a ház fűtésének kiépítése, vagy korszerűsítése kerül szóba, alig győzi 
kapkodni az ember a fejét, annyi lehetőség közül választhat. Szinte havonta 
jelennek meg a piacon az újabbnál újabb technikai vívmányok, ezért nem 
csoda, hogy eddig nem sok szót eshetett az infrafűtésről. Alig akad ma olyan 
háztulajdonos, aki ismerné ezt a méltatlanul mellőzött fűtési megoldást.
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csak 20 százalékban a levegőt, ezért nem kering 
a levegő, és vele együtt a por sem. Ugyancsak 
ennek köszönhető, hogy nem szárítja a lakás le-
vegőjét, mint például a radiátor és a konvektor. 
Mindemellett szinte észrevehetetlen, ugyanis 
működése sem hanggal, sem szagokkal nem 
jár. Az infrapanelt forgalmazó cégek mindegyi-
ke azt állítja, hogy az infrafűtés maximálisan 
környezetbarát megoldás, ugyanis egyáltalán 
nincs károsanyag-kibocsátása. Itt már nem árt 
elszakadnunk egy kicsit a marketing szövegtől, 
ugyanis az állítás igaz, de ennél jóval árnyaltabb 
a kép. Azt tudjuk, hogy az elektromosság elő-
állítása, valamint felhasználási helyre történő 
juttatása korántsem nevezhető környezetbarát 
folyamatnak. Tény, hogy az infrapanelek közel 
100 %-ban hasznosítják az elektromos energi-
át, és semmilyen melléktermék nem keletkezik 
a fűtés során. Ez elegendő ahhoz, hogy az adott 
épület jó minősítést érjen el egy energiahaté-
konysági vizsgálaton, de globálisan – és szigo-
rúan – nézve ez nem az, amit szívesen nevez 
az ember környezetvédelemnek. Amennyiben 
az elektromos áramot napelemmel, vagy egyéb 
környezetbarát megoldással állítanánk elő, úgy 
már valóban nyugodt szívvel mondhatnánk, 
hogy környezetbarát az infrafűtés.

Ez a témakör az infrapanelek esetében remek 
lehetőség arra, hogy egymás torkának ugor-
janak az önjelölt- és valódi épületgépészek, a 
forgalmazók, valamint a felhasználók. (És ezt 

természetesen meg is teszik, amikor csak szóba 
kerül a dolog.) Az infrafűtés ugyanis gazdasá-
gos. Az infrapanel ahogy fent már szó esett róla 
elektromos áramot használ a fűtéshez. A felvett, 
valamint a leadott teljesítménye közel azonos. 
Az infrapanel a felhasználásában is eltér a többi 
fűtéstechnikai eszköztől. Tudatosan használva, 
bevett fűtési szokásainkat sutba dobva, illetve 
az infrafűtéshez igazítva azonban gazdaságosan 
tudjuk üzemeltetni ezt ezt a rendszert. Mit ér-
tünk pontosan ez alatt?

Mindenekelőtt nagy különbség van a valós hő-
mérséklet és a hőérzet között infrafűtés ese-
tén. Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy a hőmérő 
higanyszála elérje az „áhított” 22-24 fokot, az 
infrapanel ugyanis 19-20 Celsius fokos hő-
mérsékletnél is képes olyan hőérzetet kelte-
ni, mintha melegebb lenne a lakásban. Ennek 
oka a fent már említett működési elvben rejlik, 
ugyanis nem a lakás levegőjét fűti, hanem a tár-
gyakat, az élőlényeket, illetve a falakat. Az a ha-
gyományostól eltérő helyzet alakul ilyenkor ki, 
hogy a falak melegebbek, mint a szoba levegője, 
valamint a testünk is képes közvetlenül az inf-
ravörös sugarakból felvenni a neki szükséges 
hőmennyiséget.

Szintén a gazdaságosságot segíti, hogy az inf-
rafűtés egyszerűbben és hatékonyabban sza-
bályozható, mint a radiátoros és konvektoros 
fűtési megoldások. A Nap melegéhez hasonló 

10
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sugárzás révén nagyon gyorsan képes a meg-
felelő hőérzetet biztosítani, így amikor nem tar-
tózkodunk otthon, nyugodtan letekerhetjük a 
fűtést. Egy jól telepített infrapaneles fűtés akár 
30-40 perc alatt újra felmelegíti a lakást. Ha 
például naponta összesen 6 órát üzemel az inf-
rafűtés, és ehhez kialakítjuk a lakásban a meg-
felelő elektromos hálózatot, úgy vezérelt tarifás 
(éjszakai) árammal is üzemeltethető, ami lénye-
gesen olcsóbb, mint a teljes tarifás áram ára. Így 
az infrafűtés gazdaságossága tulajdonképpen a 
felhasználó tudatosságától függ.

Infrapanel telepítése előtt érdemes elvégeztet-
ni az adott épület hőszükségletének felmérését, 
ugyanis a megfelelő hő- és komfortérzet, va-
lamint a gazdaságos üzemeltethetőség csak jól 
méretezett rendszer esetén érhető el. Meg kell 
határozni az épület hő szükséglettét hőveszte-
ség számítással, ebből tudjuk kiszámolni, hogy 
milyen teljesítményű és mennyiségű  infra pa-
nelt kell beépíteni. Ennél pontosabbat helyszíni 
felmérés után lehetne mondani, ami viszont sok 
cégnél ingyenes! Mindent összevetve bátran je-
lenthetjük ki, hogy nagyon is érdemes megvizs-
gálni az infrafűtés lehetőségét is, ha korszerűsí-
tésről, vagy új épület fűtéséről van szó. Aki nem 
bízik az infrapanelben, de szívesen kipróbálná, 
mit tud, annak lehetősége van akár egyetlen 

helyiségben is kipróbálnia ezt a megoldást. És 
ki ne akarná télen néha a Nap melegét érezni? 

Infrasugárzással melegít. Működő infrapane-
lek esetén  a hőérzet 2-3oC –kal magasabb a 
levegő hőmérsékleténél. A szabályozás minő-
ségi pontossága, csak annyi energiát használ 
fel, amennyire feltétlenül szükség van. Minden 
helyiség a funkciójának és a használati idejének 
megfelelően programozva. Az energiataka-
rékosság leglátványosabb formája a templom 
padsor fűtés. A templom nagy alapterületű, 
nagy belmagasságú épület, amit csak idősza-
konként használnak. A templomok hatalmas 
légterének felfűtése óriási energiát igényel, 
ami nagy üzemeltetési költségekkel jár. A Sunt-
herm infrapaneles megoldásnál nem kell fűteni 
a templom légterét, a padsorokban ülőket köz-
vetlenül melegítik a hőpanelek. A padsorokba 
szerelt hőpaneleket soronként működtetjük/
központi vagy helyi/ kézi kapcsolással. A temp-
lom telítettségétől függően csak annyi padsort 
kell bekapcsolni, amennyit épp  használnak. A 
sorok bekapcsolásakor  a hőpanelek időállandó-
ját  figyelembe kell venni, ami kb. 15-20 perc. 
Padsorokat  használat előtt fél órával ajánlatos 
bekapcsolni. Ez az idő elegendő arra, hogy a 
hőpanelek elérjék az üzemi hőmérsékletüket, és 
ezáltal a padsorok átmelegedjenek.

11

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
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Az előbbi helyzetekre kiváló megoldás lehet 
a tavalyi évben került a piacra az ADAX Wifi 
termékcsalád, ami 
  egyszerűen kezelhető
  külön állítható vele az egyes helyiségek hő-

mérséklete, 
  megbízhatóan teljesít
  jól néz ki

Hogyan fejlesztették?
A tervezők, a korábban bevezetett és a nagy 
népszerűségnek örvendő ADAX NEO és az 
üveg előlappal ellátott ADAX CLEA alapjaira 
építve hoztak létre két megbízhatóan mű-
ködő fűtőpanel családot. A távvezérlést, a 

fogyasztói trendeknek megfelelően, wifi-s 
vezérléssel látták el. Minden fűtőpanel ren-
delkezik vevőegységgel, így panelenként 
szabályozható a fűtés mértéke. A vezérlés-
hez szükséges ingyen letölthető applikáció 
elérhető Android, és IPhone okostelefonok-
hoz is.

A fűtőpanelek gyorsan telepíthetőek, ami 
megfelelő elektromos hálózat esetén egysze-
rűen, könnyen és főleg tisztán elvégezhető 
(Akár előre kialakított konnektorok segítsé-
gével is. A rendszer,ráadásul IP 24-es véde-
lemmel ellátott, azaz fröccsenő víz és pára 
ellen védett, így fürdőszobába is telepíthető.

Meleg otthon, kényelmesen, 
tisztán, távolról irányítva…
Hideg lakásba érkezni fázós napokon, vagy a megérdemelt pihenést 
vacogással kezdeni – nem jó érzés. 
Hasonló helyzet az, amikor valaki hűvös időben szeretne leruccanni 
nyaralójába egy kis kikapcsolódásra és megérkezés után még jó ideig vastag 
ruhában kell lennie mert a fűtés rendszer lassan fűti fel a helyiségeket.

12
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Mikor érezhetjük a wifis fűtés 
jótékony hatását?
  Ha és szeretnénk otthonunkban a 

megszokott hőmérsékletet időre 
beállítani

  Ha szeretnénk távol lévő nyara-
lónkba időre meleget varázsolni

  Ha vendégeknek adjuk ki lakásun-
kat és a fűtés beállításait ellenőriz-
ni.

  Ha olyan irodát működtetünk, ahol 
nincs állandó a forgalom, de sze-
retnénk érkezésünkre kellemes hő-
mérsékletet.

Hol kaphatóak a fűtőpanelek?

A NordArt bemutatótermeiben, 
webáruházában és a partnereinél

1138 Budapest, 
Jakab József utca 17. E. ép. fsz. 12

2890 Tata, Környei u 24
Telefon:  +36 20 955-2629
E-mail: ugyfelkozpont@nordart.hu
Webáruház: nordart.hu
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A norvég NOBO elektromos fűtőpanelek speci-
ális kerámia fűtőbetétes technológiája jelentős 
energiamegtakarítást és alacsonyabb fogyasz-
tást nyújt a hagyományos hősugárzófűtésekhez 
képest. A gazdaságosság a fűtőpanelek fűtés-
technikai kialakításának (maximális hatásfok, 
elektronikus vezérlés, közvetlen levegőmelegí-
tés, egyenletes hőelosztás, kerámia fűtőbetét) 
köszönhető, másrészt az elektronikus termosztá-

tokkal és az azokhoz kapcsolódó programozással 
érhető el. Energiatakarékos szabályzás. Az önálló 
termosztátokkal minden helyiségben külön-kü-
lön szabadon beállítható a kívánt hőmérséklet. 
A NOBO-programozással az energiafogyasztást 
akár 30 százalékkal is csökkenthetjük, mivel 
ekkor két hőmérséklet-beállítást lehet beprogra-
mozni, tehát helyiségenként határozhatjuk meg, 
mikor, hány fok legyen. 

SKANDINÁV STÍLUS, NORVÉG FŰTŐPANELLEL
ÖKOTUDATOS ELEKTROMOS FŰTÉSSEL A KÖRNYEZETET 
VÉDJÜK, RÁADÁSUL KIALAKÍTÁSAKOR, ÜZEMELTETÉSEKOR 
JELENTŐS ÖSSZEGET MEG IS TAKARÍTHATUNK.

Fűtésrendszerünk kialakításakor, felújításakor joggal várjuk el, hogy gazdaságossága 
mellett kényelmes, esztétikus, környezetbarát és megbízható rendszer is legyen. 
Az elektromos fűtés nemcsak ott lehetőség, ahol nincs gáz, de sok olyan lakásnál is, melynél 
kéményproblémák adódnak. Új építkezéseknél különösen érdemes elgondolkodni rajta.
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Smart-vezérlés, családi házak, lakások kedvelt ve-
zérlőrendszere a legújabb fejlesztésű NOBO ECO 
Hub vezérlő, mely egy okostelefonon keresztül ké-
nyelmes szabályzást, így jelentős energiamegtaka-
rítást biztosít.
Az egység a fűtőpanelek egyedi szabályozásán túl 
lehetőséget ad a hőfok és az időzítés beállítására, 
illetve más elektromos készülékek vezérlésére is 
(öntözőberendezés, világítás, szauna stb.). Internet 
segítségével a rendszert bárhonnan felügyelhetjük 
és szabályozhatjuk. Ideális megoldás hétvégi há-
zaknak is. Egy applikáció révén vezérelhetjük házun-
kat, így ha indulás előtt távvezérelve bekapcsoljuk 
a fűtést, érke- zésünkre már meleg szobák várnak 
minket. A távvezérléssel nemcsak beállíthatjuk a 
kívánt hőfokot, de értesítést is kaphatunk az ak-
tuális állapotról. A rendszer bármilyen közegben 
alkalmazható (lakás, családi ház, nyaraló, szálloda, 
uszoda, üzlet stb.). 
A paneleket könnyű felszerelni, kialakításuk nem 
igényel utólagos szakmunkát. A fűtés tiszta, hang-
talan, biztonságos, környezetbarát és karbantartás 
nélkül üzemel. A kiépítési, beruházási költség 70–75 
százalékkal kisebb, mint a gázüzemű rendszereké. 

Mivel egy fűtésrendszer élettartamát általában 
10–15 évben mérik, szintén nagy előnyt jelent, hogy 
nincs a fűtőpanelekben kopó alkatrész. Ennek kö-
szönhetően több évtizedes élettartam várható, amit 
mi sem bizonyít jobban, hogy már Magyarországon 
is több mint 25 éve működik. Ha összehasonlítjuk 
fűtésünk beruházási, karbantartási és üzemeltetési 
kiadásait a fenti időszakra átlagolva, nyilvánvaló: az 
elektromos fűtés valódi alternatíva.
A fűtőpanelek könnyen kombinálhatók napelemek-
kel, melyek a fűtéshez szükséges energiát képesek 
megtermelni, vagy más alternatív fűtéssel, például 
kandallóval is. Az ilyen kombinációkkal fűtésünk va-
lóban ökotudatos lehet, és a környezetet szinte egy-
általán nem terheli széndioxid- kibocsátással.
További részletek a forgalmazótól:

MANI Magyar-Norvég Kft. 
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.
T: +36 1 363-3058 – www.nobo.hu – info@nobo.hu
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A szabadalmaztatási és engedélyeztetési 
eljárások függvényében várhatóan 1 éven belül 
kereskedelmi forgalomba kerülhet a termék. 
A teljességgel hazai innováció lényege, hogy jól 
szigetelt szerkezeten, a megfelelően előkészített 
és alkalmazott festékfűtés lényeges idő- és 
hőveszteség nélkül, közvetlenül melegítse a 
kijelölt területet. Kiegészítő fűtésként használva 
körülbelül 6 m2-es felülettel egy 60-70 m2-es 
területű lakást lehet temperálni, 
500-550 watt/m2 teljesítmény mellett.

A technológia további lehetőségeket biztosít a la-
kásfelújításban, hiszen amellett, hogy jelentősen 
csökkenthető használatával otthonunk ökológiai láb-
nyoma, a hagyományos fűtési rendszereknél jóval 
költséghatékonyabb a kiépítése, illetve felhasználása 
is rugalmas, hiszen költözéskor vagy a szoba átrende-
zésekor hatékonyan áttelepíthető az elektronika is.

A következő időszak feladata lesz a jelenleg prototí-
pus formájában létező technológiát komplett rend-
szerré fejleszteni: a gyártó célja, hogy az így kezelt 
felület bármely beltéri vagy kültéri falfestékkel át-
festhető legyen, így ne keljen kompromisszumokat 
kötni a színválasztásban sem. A távolabbi tervek kö-
zött szerepel a műszaki-gépészeti tartalom egyszerű-
sítése is annak érdekében, hogy a jövőben akkreditált 
szakemberek helyett, bárki, aki, saját maga vág bele 
építkezésbe vagy lakásfelújításba telepíteni tudja, ki 
tudja alakítani saját kezűleg a fűtőrendszert.

Egyre több ház, lakás rendelkezik saját „energiater-
meléssel”, például napelemmel, és még többnek lesz 
a jövőben. Egy hatékony elektromos fűtés kitűnő pár-
ja ennek a trendnek. Ez megtakarítást és környezet-
védelmet is jelent. Hamarosan nálunk is terjedni fog-

nak az okos házak, okos lakások – amik sok érdekes 
szolgáltatást tudnak, de mindközül a leghasznosabb 
tétel a fűtés-hűtés-világítás intelligens vezérlése lesz. 
A fűtő falfestés remekül illeszkedik ehhez.

Bemutatták a hazai fejlesztésű 
lakást fűtő falfestéket
A fűtőfesték csökkenti az otthonok ökológiai lábnyomát, alkalmas a lakások, 
házak energiatakarékos felmelegítésére. A termékújdonság újabb irányt teremthet 
a lakásfelújításban és az „okos-lakás” kialakításában. 

forrás - www.polifarbe.hu
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A Tóth Kerámia 15 éve gyárt külföldi és hazai piacra fehér illetve kézi 
festett kerámia faliórákat, amiket kizárólag német UTS szerkezettel 
szerelünk és termékeinkre egy év garanciát vállalunk. 
A hagyományos magyar népművészeti motívumokon kívül kínálatunkban 
szerepelnek a mai modern formavilágnak megfelelő órák. Gyártunk 
ezenkívül kerámia dísztárgyakat és használati tárgyakat.

Tóth kerámia - Tóth József
Cím: 8454 Nyirád, Rákóczi u. 26.

Tel./Fax: 88/235-052 – Mobil: 70/362-26-73
E-mail cím: tothkeramia@citromail.hu

www.tothkeramia.gportal.hu

Tóth Kerámia
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www.kincses.huKeresse a postán vagy a hírlap árusítóhelyeken!
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Bemutatóterem és értékesítés:
MANI Magyar–Norvég Kft. 
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.
(06-1) 363-3058
info@nobo.hu
www.nobo.hu

NOBØ CLIP-ON ÜVEGELŐLAPOKKAL 
DEKORÁLHATJA A FŰTŐPANELEKET!

ÚJ

ÚJ

antracit

fehér

retró kék

KORSZERŰ MEGOLDÁSOK

Elektronikus hőfokszabályzás

Hatékony kerámia fűtőbetét

Eco design minősített

Alacsonyabb üzemi hőmérséklet

Okostelefonról programozható

ECO

www.nobo.hu

Elektromos fűtőpanelek 
Norvégiából megújult külsővel
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