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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



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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INGATLAN



A GKI negyedévente szervez felmérést a vállala-
tok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, 
forgalmazók, tanácsadók és üzemeltetők), vala-
mint a lakosság ingatlanpiaci terveinek, szándé-
kainak és kilátásainak feltérképezése céljából.
A jelen megkérdezés során 112 ingatlanokkal 
foglalkozó cég és 1097 vállalat válaszolt. A lakos-
sági minta 1000 fős, nem, életkor, lakóhely és is-
kolai végzettség szerint reprezentatív. A fővárosi 
és a magyarországi ingatlanpiaci index egy szám-
ba sűríti az egyes részpiacok (a lakás-, az iroda-, 
az üzlethelyiség- és a raktárpiac) következő egy 
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(A GKI 2019. júliusi ingatlanpiaci felmérésének eredményei)

A derűlátás prolongálva

A magyar ingatlanpiacon a bérlők, a bérbeadók és a befektetők aktivitása 
egyaránt erősödőben van. A fejlesztési kedv csaknem minden szegmensben kicsattanó. 

Mindezt támogatja a tempós gazdasági fejlődés, a beáramló EU-források, az alacsony 
kamatkörnyezet és a befektetői étvágy növekedése. Azaz minden adott a szektor 

további lendületes fejlődéséhez. Ennek megfelelően a közeljövőre vonatkozó kilátások 
továbbra is optimisták. A GKI fővárosi ingatlanpiaci indexének értéke 2019 júliusában 13, 

míg az ország egészére vonatkozó jelzőszám értéke 9. A fővárosi és az országos index is 
hibahatáron belül változott az előző (áprilisi) felméréshez képest. A budapesti index éves 

alapon 7, az országos 3 ponttal növekedett. A fővárosi index historikus csúcsán áll, 
s az országos index sem sokkal marad el eddigi csúcsától.



évben várható helyzetére vonatkozó várako-
zásokat, s ezzel összefoglaló képet ad az ingat-
lanpiaci kilátásokról.

Lakáspiac: a lakosság óvatosabbá vált

A GKI fővárosi és országos lakáspiaci indexe 
(ami az ingatlanos cégek és a lakosság várakozá-
sait sűríti egyetlen számba) egyaránt 5-5 pont-
tal csökkent (az egy negyedévvel korábbihoz 
képest). A válaszadó ingatlanokkal foglalkozó 
vállalkozások körében a következő 12 hónapra 
vonatkozó várakozások a fővárosi agglomerációt 
illetően lényegében nem változtak (csak a panel-
piacon következett be némi javulás), s a vidéki 
körzeteket illető kilátások terén sem történt ér-
demi változás.

A lakásvásárlásra és építésre vonatkozó 
lakossági várakozások viszont negyedéves 
alapon némileg visszaestek. Idén áprilishoz 
képest a biztos szándékú háztartások száma (te-
hát, azok, akik a következő egy évben biztosan 
elindítanak egy vásárlási vagy építési tranzak-
ciót) 23, a valószínű szándékúaké 9%-kal csök-
kent. Éves alapon a lakástranzakcióra biztosan 
készülő háztartások száma némileg csökkent, 
míg a valószínűleg cselekvők száma növekedett. 
A lakossági várakozások – az április és júliusi 
visszaesés ellenére – továbbra is optimisták. 
Negyedéves alapon a lakásfelújításra és kor-
szerűsítésre vonatkozó lakossági kilátások is 
kissé visszaestek, de éves alapon enyhe javu-
lás érezhető.

A válaszadók szerint a lakásárak várhatóan a 
következő 12 hónapban is ütemesen emelked-
nek: országos átlagban 4-5%os áremelkedés va-
lószínű. Budapesten és környékén az összesített 
prognózis (+6-7%) lényegében nem változott ne-
gyedéves alapon. A pesti belvárosban akár 10%-os 
áremelkedés is megvalósulhat. Az új építésű laká-
sok árai országosan 4-7%-kal emelkedhetnek.

Építési telekpiac: további élénkülés

A GKI fővárosi és országos telekpiaci indexe 
(amely az ingatlanokkal foglalkozó cégek és a vál-
lalatok várakozásait sűríti egyetlen számba) az egy 
negyedévvel ezelőttihez képest 9 illetve 7 ponttal 
emelkedett. Éves alapon az előbbi mutató 30, míg 
az utóbbi 12 pontos emelkedést produkált.
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Irodapiac: az aranykor folytatódik

A magyarországi irodapiac 2018-ban rendkívül 
erős évet zárt és 2019-ben is újabb csúcsokra 
tör. Egyelőre nem látszik a fellendülés vége, hi-
szen a fejlesztési kedv töretlen és az újonnan 
belépő kapacitásokat a piac rövid időn belül fel-
szívja. Az irodák kihasználtsága Budapesten 
és környékén 2019. II. negyedévében enyhén 
emelkedett (90,6-ről 91,8%-ra), ami éves alapon 
stagnálást jelent. Kelet-Magyarországon az ápri-
lisban mért 87%-os kihasználtság júliusra 83%-ra 
apadt, Nyugat-Magyarországon az áprilisi 92%-
os mutató 95%-ra emelkedett. Éves alapon Ke-
let-Magyarországon 1, Nyugat-Magyarországon 5 
százalékpontos növekedés következett be. A GKI 
fővárosi és országos irodapiaci indexe az előző 
felméréshez képest egyaránt hibahatáron be-
lül változott. Éves összevetésben 7 illetve 8 pon-
tos növekedés következett be. Az irodabérleti 
díjak a következő egy évben az összes körzetben 
2-5% között emelkedhetnek. Üzlethelyiség-piac: 
van még feljebb

Üzlethelyiség-piac: van még feljebb

A magyar kiskereskedelmi üzlethálózat alapte-
rülete hetedik éve folyamatosan csökken. 2011 
óta mindössze 4 új bevásárlóközpontot adtak át. 
A forgalmi adatok az elmúlt években dinamikus 
bővülést jeleztek és a várható kilátások is ked-
vezőek. A nagyobb bevásárlóközpontokban gya-

korlatilag elfogytak az üres (kiadható) területek. 
A GKI fővárosi és országos üzlethelyiség-piaci 
indexe az előző negyedévhez képest 4 illetve 3 
ponttal emelkedett. Mindkét index historikus 
csúcsára jutott.

Raktárpiac: enyhén javuló kilátások

A bérlői kereslet stabil, a fejlesztések ezen a téren 
is pörögnek. A kihasználtsági ráta a fővárosi ag-
glomerációban jelenleg 92%-os (ami negyedéves 
alapon 2 pontos csökkenést, éves alapon 1 pon-
tos növekedést jelent). A nyugati országrészben e 
mutató 93% (ami megegyezik az egy negyedévvel 
korábbi és 1 ponttal magasabb az egy évvel előb-
bi értéknél), a keleti régióban 90%-os (ami az egy 
negyedévvel ezelőttihez 2 pontos csökkenést, 
az egy évvel ezelőttihez képest viszont 5 pontos 
javulást jelent). A GKI fővárosi és országos rak-
tárpiaci indexe az előző felméréshez képest 2 
illetve 1 ponttal emelkedett. A budapesti index 
értéke historikus csúcsra emelkedett, az orszá-
gos pedig megközelítette ezt.
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ÉPÍTŐANYAGOK

Verseg Tüzép Kft. 2174 Verseg, Fő út 60. Telefon: +36 70 541 79 75
Internet: www.versegtuzep.hu e-mail:info@versegtuzep.hu

PEST MEGYE KELETI HATÁRÁN BUDAPESTRE IS!
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Sárga Okker Piros Vörös Beige Középbarna Sötétbarna

Világoszöld Sötétzöld Középkék Világosszürke Sötétszürke Fekete Fehér

®

Kopás
álló

UV
álló

Vízzel
higítható

1,6l= 2kg   4l= 5kg 15l=19kg

JÁRDA • TERASZGARÁZS • MŰHELY

RUGALMAS PADLÓFESTÉKRUGALMAS PADLÓFESTÉK

®

Kemikál Építőanyagipari Zrt.

1097 Budapest, Tagló u. 11-13., www.kemikalrt.hu



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



12

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.
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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 rendszer, 
amely 99,7%-os visszatükrözési értékű fény-
csatorna-rendszert használ. Azt még nem tisz-
táztuk, hogy a kupola formája nagymértékben 
határozza meg, hogy mekkora fénymennyiség 
juthat a fénycsatornába. Egyes öntött lencsé-
vel készült kupolákat úgy terveztek, hogy azok 
a déli órákban korlátozzák a csatornába bejutó 
fényt. Ez tökéletes megoldás 



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.
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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



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



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!



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


