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ABLAKOK
AJTÓK Sika Sarnafil® 

T Zöldtető Rendszerek

BELTÉRI AJTÓK

Az ingatlanpiaci aranykor GKI

Mitől oly drága a sáfrány?



Sika Sarnafil® 
T Zöldtető 
Rendszerek
Gyors és egyszerű 
rétegfelépítéssel az
élhetőbb környezetért

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. Tel.: +36 1 371-2020

A zöldtetők főbb előnyei:
  csökkenti a városi „hősziget” hatást
  javul a tető környezetének mikroklímája
  a tetőn lévő növényzet segíti a CO2 felszívódást
  megköti a szenyező anyagokat és a port ezáltal 

csökkentve a nagyvárosokra jellemző szmog hatást
  a növényzettel telepített tető hasznosíthatóvá válik
  javítja az épület zajszigetelését
  védi a vízszigetelést a külső behatások pl.UV 

sugárzás, mechanikai sérülések stb. ellen
  az intenzív tetőkkel javítható az épület hőtechnikai 

tulajdonsága
  megóvja az épület tetőhéjazatát a túlzott felmele-

gedéstől, lehüléstől
  javítja az esővíz megtartó képességet
  növeli a zöldfelületek nagyságát
  az épület gazdassági értékét növeli, javítja az el-

adhatóságát

A Sika Sarnafil T zöldtető rendszerek előnyei:
  egyszerű rétegfelépítés
  hosszú élettartam
  beépítésével nincs környezeti terhelés
  gazdasságos
  rugalmas
  újrahasznosítható
  komplex megoldás, a páratechnikai rétegtől 

- a termőközegig egy gyártó, így biztosítva a 
rendszer hosszútávú működését
  akár 25 év garancia is elérhető

A Sika Sarnafil® T zöldtető rendszerek kiváló megoldást jelentenek azok számára akiknek 
fontos, hogy megóvják környezetük egységét, élhetőségét. Számos nyugat európai országban ma 
már környezetvédelmi előírások szabályozzák, hogy új épületek esetében zöldtetők kerüljenek 
kialakításra. Így biztosítják, hogy a beépített részek miatt ne csökkenjen a zöldterületek nagysága és 
ezáltal ne romoljon az infrastruktúra által átalakított környezet élhetősége, mikroklímája.

Extenzív tető
- termőközeg
- Drainage layer 25
- Sarnafil® TG 66
-  Sikatherm® PIR GT T 

hőszigetelés (EPS, XPS, stb.)
-  Sarnavap® 5000 E SA 

párazáró fólia
- Födém

Intenzív tető
- termőközeg
- Aquadrain® 550
- Sarnafil® TG 66
-  Sikatherm® PIR GT T 

hőszigetelés (EPS, XPS, stb.)
-  Sarnavap® 5000 E SA 

párazáró fólia
- Födém

Extenzív
-Termőközeg vastagság 2,5-15cm
-Könnyű súlyú, 59-244 kg/m2 
-Alacsony növésű növények 
-Kis karbantartási igény 
-Alacsony vízigényű növényzet
-Általában a nem megközelíthető tetőkön alkalmazzák 
-Akár 30� tetőlejtésnél is alkalmazható

Intenzív
- Termőközeg vastagság 15 cm vagy nagyobb réteg-
vastagság

-Súlya 244 kg/m2-től 
-Fák, bokrok, cserjék nevelésére is alkalmas 
-Általában öntözés igényes növényzet 
-Csak alacsony hajlásszögű tetőkön alkalmazható
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Ablakok, ajtók, árnyékolók
Magyarország egyik

legismertebb gyártójától

Budapesti bemutatóterem:
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 7-11. 

Tel.: 06 (1) 238-0186
E-mail: budapest@hofstadter.hu

Pilisvörösvári bemutatóterem és üzem:
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Budai u. 20/C 
Tel.: 06 (26) 530-650 Fax: 06 (26) 330-281
E-mail: info@hofstadter.hu

nyílászárók

kül-és beltéri ajtók
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A GKI fővárosi ingatlanpiaci indexének értéke 2019 
áprilisában 12, míg az ország egészére vonatkozó jel-
zőszám értéke 9. A fővárosi index 3 ponttal emelke-
dett, míg az országos bő 1 ponttal csökkent az előző 
(januári) felméréshez képest. A fővárosi index histo-
rikus csúcsára nőtt, s az országos index sem sokkal 
marad el eddigi csúcsától. Az ország egészét figyelem-
be véve a várakozások az egy negyedévvel ezelőtti 
megkérdezéshez képest lényegében nem változtak az 
iroda, a raktár és a telekpiacon, míg a lakások és üzlet-
helyiségek piacán enyhe negatív korrekció követke-
zett be. A fővárosi agglomerációt illetően a derűlátás 
tovább erősödött, az üzlethelyiség-piac kivételével az 
összes szegmens esetében javultak a kilátások.

AZ INGATLANPIACI ARANYKOR
EGYHAMAR NEM ÉR VÉGET
(A GKI 2019. áprilisi felmérésének eredményei)
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A magyar ingatlanpiac kétségkívül aranykorát éli. 
Mind a lakás, mind az üzleti piacon termékeny évek állnak
a szektor mögött; és a jövőre vonatkozó kilátások is optimisták. 



A GKI negyedévente szervez felmérést a vállalatok, 
az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgal-
mazók, tanácsadók és üzemeltetők), valamint a 
lakosság ingatlanpiaci terveinek, szándékainak és 
kilátásainak feltérképezése céljából. A jelen meg-
kérdezés során 110 ingatlanokkal foglalkozó cég és 
1139 vállalat válaszolt. A lakossági minta 1000 fős, 
nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint 
reprezentatív. A fővárosi és a magyarországi ingat-
lanpiaci index egy számba sűríti az egyes részpiacok 
(a lakás-, az iroda-, az üzlethelyiség- és a raktárpiac) 
következő egy évben várható helyzetére vonatkozó 
várakozásokat, s ezzel összefoglaló képet ad az in-
gatlanpiaci kilátásokról.

Lakáspiac:  Budapesten tovább nő 
a kereslet

A GKI fővárosi lakáspiaci indexe (ami az ingatlanos 
cégek és a lakosság várakozásait sűríti egyetlen 
számba) csaknem 2 ponttal nőtt (az egy negyedév-
vel korábbihoz képest), az országos index viszont 
2 ponttal csökkent. Ezzel a budapesti index újabb 
historikus csúcsra jutott. A válaszadó ingatlanokkal 
foglalkozó vállalkozások körében a következő 12 
hónapra vonatkozó várakozások a fővárosi agg-
lomerációt illetően érezhetően javultak, Kelet-Ma-
gyarországon lényegében nem változtak, míg Nyu-
gat-Magyarországon nagyon enyhén romlottak. A 
fővárosi piacon csaknem minden piaci szegmenset 
illetően javultak a kilátások.

A lakásvásárlásra és építésre vonatkozó lakossági 
várakozások negyedéves alapon kissé visszaestek, 
de derűlátóak maradtak. Idén januárhoz képest a 
biztos szándékú háztartások száma (tehát, azok, 
akik a következő egy évben biztosan elindítanak 

egy vásárlási vagy építési tranzakciót) 4, a valószínű 
szándékúaké 5%-kal csökkent. A lakásfelújításra és 
korszerűsítésre irányuló lakossági kilátások  egyed-
éves alapon alig változtak, de éves alapon itt is erős 
a javulás.

A lakásárak várhatóan a közeljövőben is tempósan 
emelkednek. A következő 12 hónapban országos 
átlagban 5-6%-os áremelkedés valószínű. Idén ja-
nuárban Budapesten és környékén a válaszadók 
60%-a számított emelkedő árakra, most 88%-uk. Az 
összesített prognózis valamelyest növekedett (5%-
ról 6,5%- ra). A két legdivatosabb lokáció esetében, 
azaz a pesti belvárosban és a budai zöldövezetben 
két számjegyet közelítő további áremelkedés is 
megvalósulhat. Az új építésű lakások árai országo-
san 4-9%-os emelkedhetnek.

Építési telekpiac:  Budapesten ismét 
dübörög

A kilátások 2016 és 2018 közepe között egy vi-
szonylag szűk sávban mozogtak, majd a tavalyi má-
sodik félévben romlottak, idén pedig javultak. A GKI 
fővárosi telekpiaci indexe (amely az ingatlanokkal 
foglalkozó cégek és a vállalatok várakozásait sűríti 
egyetlen számba) az egy negyedévvel ezelőttihez 
képest csaknem 4 ponttal emelkedett. Az országos 
index lényegében stagnált. Éves alapon az előbbi 
mutató 2, míg az utóbbi 6 pontos visszaesést pro-
dukált.
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A lakásárak következő 12 hónapban 
várható változása, 2019. április

(százalékban a jelenlegi árakhoz képest)

Zárójelben az előző – 2019. januári - felmérés adatai.
Forrás: GKI felmérések



Irodapiac: tombol a derűlátás

Az irodapiac a hazai ingatlanszektor egyik motorja. 
A befektetők számára számottevő hozammal kecse-
gtet, a bérlők számára – regionális összehasonlítás-
ban – még mindig alulárazott. A fejlesztések évek 
óta pörögnek. Az irodák kihasználtsága Budapesten 
és környékén 2019. I. negyedévében kissé csök-
kent (91,6-ről 90,6%-ra), ami éves alapon is szűk 1 
százalékpontos visszaesést jelent. Kelet-Magyaror-
szágon a januárban mért 84%-os kihasználtság áp-
rilisra 87%-ra emelkedett, Nyugat-Magyarországon 
a januári 90%-os mutató pedig 92%-ra. Éves alapon 
Kelet-Magyarországon 1, Nyugat-Magyarországon 3 
százalékpontos növekedés következett be. A GKI fő-
városi irodapiaci indexe az előző felméréshez képest 
5 ponttal emelkedett, ezzel historikus csúcsra ért. 
Az ország egészére vonatkozó index nem változott. 
Éves összevetésben az előbbi esetében 10, az utób-
bi esetében 7 pontos növekedés következett be. Az 
irodabérleti díjak a következő egy évben az összes 
körzetben 2-4% körül emelkedhetnek.

Üzlethelyiség-piac: nincs érdemi változás

A kiskereskedelmi forgalom dinamikusan fejlődik. 
Mindez azonban csak áttételesen hat az ingatlan-
piacra. Több új belépő keresi helyét a szektorban, 
miközben számos pláza újult meg vagy újul meg 
a közeljövőben. Nagyobb fejlesztésekről azonban 
nincs szó. A GKI fővárosi üzlethelyiségpiaci indexe 
lényegében nem változott az előző negyedévhez 
képest. Az ország egészére vonatkozó index viszont 
szűk 2 ponttal csökkent. A két index jelenleg nincs 
messze egymástól. Az egy évvel ezelőtti szinthez ké-

pest Budapesten 7, országosan 5 pontos emelkedés 
következett be.

Raktárpiac:  a vidék lassít, 
a főváros robog

A bérlői kereslet stabil, a fejlesztések ezen a téren 
is pörögnek. A kihasználtsági ráta a fővárosi agg-
lomerációban jelenleg 94%-os (ami negyedéves ala-
pon 4, éves alapon 1,5 százalékpontos növekedést 
jelent). A GKI fővárosi raktárpiaci indexe az előző 
felméréshez képest 6 ponttal emelkedett, ezzel 
túlkompenzálta a januári 5 pontos csökkenést és a 
historikus csúcs közelébe került. Az ország egészére 
vonatkozó index a hibahatáron belül változott, szűk 
1 ponttal csökkent. Éves összevetésben az előbbi 
jelzőszám 4 pontos emelkedést, míg az utóbbi stag-
nálást jelez.
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ÉPÍTŐANYAGOK

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

ÉS CSEMPERAGASZTÓ EGYETLEN TERMÉKBEN.
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SZIGETELŐANYAGOK, TELJESKÖRŰ HŐ- ÉS 
HANGSZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK

WWW.KNAUFINSULATION.HU
INFO.HU@KNAUFINSULATION.COM

Födémek, 
álmennyezetek

Mûszaki szigetelés

Magastetõ Válaszfalak

Talajban lévõ 
szerkezetek

Külsõ fal  
(Átszellõztetett homlokzat)

Külsõ fal  
(Átszellõztetett homlokzat)

Külsõ fal  
(Kontakt homlokzat)

Padló

Basement wallFacade insulation - ETICS

Ground Floor

Frame construction

Frame construction

Partition wallsPitched roof - Internal

Intermediate Floors



Homlokzati hőszigetelő 
rendszerek, szinezővakolatok

Poli-farbe platinum decor termékek

www.polifarbe.hu
Pest Megyei Viszonteladónk: Verseg Tüzép
Vevőszolgálat: +36 78 889 107
Email: polifarbe@polifarbe.hu 
Központ:+36 78 889-107

Poli-Farbe Vegyipari Kft. központ
6235 Bócsa, III. kerület 2.

Központi tel: +36 78 453 130
Vevőszolgálati tel: +36 78 453 133



Fémlemezfedések, 
eresz- és lefolyócsatornák 
minden épülethez!

Lengyel minőség, közvetlenül a gyártótól!

  tetőfedésre használt trapézlemezeket, cserepeslemezeket 
és korcolt lemezeket,
 komplett ereszcsatorna-rendszereket,
 falkazetta rendszereket és homlokzati paneleket
 fém álmennyezeteket és térelválasztó megoldásokat
  hő és hangszigetelő funkcióval bíró szendvicspaneleket 
és tartószerkezeti elemeket
 perforált acéllemezeket,
 szelemeneket, Z, C és ∑ könnyűgerendákat,
 valamint kiegészítő és szerelési anyagokat.

A termékeket a Polmetál Pruszynski az ország teljes területén értékesíti, 
felkészült szakmai csapata segítségével: értékesítő és műszaki szakembereik mind 

lakossági, mind építőipari ügyfeleknek készséggel segítenek, és akár egyedi elképzelések 
tervezését, kivitelezését is vállalják.

Polmetal Pruszynski Kft.
Cím: 9736 Tormásliget, Iparterület 127/5.

E-mail: info@pruszynski.hu  pruszynski.hu
Tel.: +36 94 565 164  +36 30 520 3695  +36 30 850 2576  +36 30 682 2731
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KERT
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Mitől oly drága a sáfrány?
A történelem egyes korszakaiban, a sáfrány drágább volt az 
aranynál. Napjainkban is, a sáfrány a legdrágább fűszer a 
világon. A fűszerek közül a konyhában a sáfránynak kiváltságos 
helyzete van, hisz csodákat tehet az ételeinkkel. 
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A sáfrány, arany- narancssárga színű és a 
sziglice nevű kék virág bibéjéből nyerik. Tö-
rökországból származik. Csupán 0,08 gr 
eléréséhez nagyon sok bibe összegyűjtésé-
re van szükség, és ez a gyűjtés csak kézzel 
végezhető.

Emiatt  olyan drága fűszernövény. A sáfrá-
nyból készült tea kiváló idegnyugtató.

A sáfrányt összezúzott por formában vagy 
a szálakban árusítják. A legideálisabb, ha a 
sáfrányszálakat vásárolunk, mert így rög-
tön észrevehető, ha nem eredeti sáfrányt 
árulnak. A sáfrányos szeklicének ugyanis 
hasonló bibéi vannak, mint a sáfránynak, 
de ezek pirosabbak, hosszúkásabbak és 
egyáltalán nincs aromájuk. A Curcumát a 
sáfrány helyett szokták árulni, de könnyen 
megkülönböztethetjük, mivel más a szí-
nük és az illatuk is. A sáfrányt ősidők óta 
használják az ételek ízesítésére, színezé-
sére, valamint nagyon fontos összetevője, 

a paellának, a bouillabaissenek, a milánói 
rizottónak, és természetesen a sáfrányos 
süteményeknek. 

A sáfránnyal fűszerezik a kagylókat, a ha-
lakat valamint a szószok, mártások alap-
vető összetevője. A sáfrány szálakat ösz-
szetörve meleg vízbe helyezzük, és az így 
ízesített folyadékot hozzáadjuk az elkészí-
tendő ételhez. Szárítsuk meg a sáfrányt a 
sütőben, és utána összedörzsölve azonnal 
az ételünkbe is szórhatjuk. A szálak sötét 
narancsszínűekre változnak a szárítás 
után. Egy késhegynyi elég egy négy sze-
mélyes ételadag befűszerezéséhez.

FONTOS: Nagyon ügyeljen arra, hogy csak 
a Crocus sativus bibéiből készült növényt 
fogyassza, mivel, a másik az őszi sáfrány 
(Colchium autumnal) mérgező!

Forrás: edenkert.hu
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TEVÉKENYSÉGEK:
AJTÓLAPOK
FÓLIÁZOTT 
BÚTORFRONTOK
FÓLIÁZOTT 
FRONT 
KIEGÉSZÍTŐK

PLEXIS 
BÚTORFRONTOK
FURNÉROZOTT 
AJTÓLAPOK
BÚTORLAPOK

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

TÖMÖRFA FOGANTYÚ PROFILOK, TÖMÖRFA ÉTKEZŐGARNITÚRÁK

A FRONTON 
ÉS AZON TÚL
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Boldogság, kényelem, elegancia!
 www.kabiriszonyeghaz.hu

 Tel.: 06-212-4143

19.500 Ft

99.000 
Ft

17.500 Ft

4.500 Ft

19.990 Ft
5000 Ft-tól

AKCIÓS

50.000 
Ft

ELEGÁNS

ELŐKELŐ

FIATALOS

BELSŐÉPÍTÉSZET



KOMPLETT
ÖSSZE-

ÁLLÍTÁSOK
BÚTOROK

SZANITEREK

KÁDAK Apollo fürdőszobaszalon 
bemutatóterem, 

csempebolt, csempe 
és szaniter üzlet

BEMUTATÓTEREM 
1101 Budapest, 
Pongrácz ú 15.

Ár Zsombor 
Tel.: +36 1 950 5515

info@apollozuhanykabin.hu
www.apollozuhanykabinshop.hu
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www.kincses.huKeresse a postán vagy a hírlap árusítóhelyeken!



BELTÉRI AJTÓK
            A DOMIDÓR-TÓL

1117 Budapest, Budafoki út 70.Tel: +36 1 206 1913Fax: +36 1 206 1897
Email: sales@domidor.huInternet: www.excell2000.hu

NOVA FORM AJTÓK

ÜVEGAJTÓK

VARIO FORM AJTÓK


