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A PAM Global csövek beépítésére  vonatkozóan az
előírások az alábbiakat jelenti:
– A falakon átvezető nyílások számát és méretét a

műszakilag lehetséges legkisebbre kell csökken-
teni. 

– A fennmaradó nyílásokat nem éghető anyagokkal,
pl.: beton, betonhabarcs, ásvány-gyapot, kell eltö-
míteni. Az ásványgyapot feleljen meg az MLAR kö-
vetelményeinek:

– Az ásványgyapot olvadási hőmérséklet? 1000 °C,
sűrűség min. 90kg/m3

– Ha kizárólag habarcsot, vagy betont használnak,
akkor ez a zárás hanghidat képez.

– Tűzszakasz határon átmenő fal-, ill.  födémátveze-
téseknél,  Hang-, illetve hőszigetelő héjakat ás-
ványgyapotból kell készíteni, hogy  a tűzállósági
követelmények teljesüljenek. 

Figyelem!

Fal-, vagy födém-átvezetésbe épített éghető csőborí-
tás egy nem éghető csövet éghetővé  degradál !

Kísérleti kamra a tűzpróba előtt

Próbakiépítés a csővezeték irányelv (MLAR 03/200) szerint.

A 90 perces tűzpróba után 
Az öntöttvas csövek, idomok, kötések
felfüggesztések deformáció nélkül 
a helyükön maradnak. Az öntöttvas csőnek
és a falátvezetések előírás szerinti
tömítésének köszönhetően a szomszédos
helységekbe sem a tűz sem füst nem jutott át..

A gyakorlatban Magyarországon az öntöttvas cső előnyeit a szakemberek régóta ismerik, alkalmazása köz-
épületek után, a nagyobb lakóházak körében is terjed. 

Szabó Miklós 2006. 02. 24.
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TAVASZI VIZES AKCIÓ - 2006

2006. május végéig!

a -nél

Néhány termék ajánlatunkból!
Zsomszivattyú úszólapcsolóval
KP 150- A 1 tip. 42 611 Ft
SOLOFIT+ (Szenyvízátemelő)
SOLOFIT+WC 1 107 551 Ft
JP5 önfelszívó szivattyú 41 317 Ft
Búvárszivattyúk
SQ 1-35 tip. 105 113 Ft
SQ 1-50 tip. 113 313 Ft

Ajándék minden SOLOFIT+ -hoz: 1 db 5 l-es Radeberger söröshordó
Ajándék minden SQ-hoz: 1 db 5 000 Ft értékű TESCO vásárlási utalvány „becsomagolva”!

Megvásárolható: CITY-THERM KFT.
2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 71. • Tel.: 06-23/416-390, 416-393 Fax: 06-23/416-391

E-mail: city-therm@axelero.hu; www.citythermkft.hu
Nyitva tartás: Hétfő–Csütörtök: 7.30–16.00-ig; Péntek: 7.30–15.30-ig

F I G Y E L E M !

• Nyitott kapuknál nem érzi
biztonságban értékeit?

•  Nem hallja meg, ha vendég
érkezik a házhoz?

•  Látni szeretné, ki áll
az ajtaja elõtt?

•  Fáradságos Önnek kisétálni
kaput nyitni?

•  Fontos Önnek egy olyan
termék  használata, melyre

a gyártó 3 év
garanciát biztosít?

11009944  BBuuddaappeesstt,,  LLiilliioomm  uu..  3399.. LLeevvééllccíímm::  11445500  BBuuddaappeesstt,,  PPff..  1188..
TTeell..//ffaaxx::  11//221166--66223300,,  447766--00887766,,  447766--00887777  wweebbssiittee::  wwwwww..uurrmmeett..hhuu  EE--mmaaiill::  uurrmmeettddoommuuss@@aaxxeelleerroo..hhuu
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A lámpatest kiválasztásának aranyszabályai
A távol-keleti tömegtermékek beáramlása a magyarországi lám-
patest- és alkatrészgyártókat is érintette. A SIMOVILL 50 éve a vi-
lágítástechnika szolgálatában dolgozik, azok közé tartozik, akik
azt vallják a „magyar gyártók is tudnak magas színvonalú, ver-
senyképes termékeket előállítani”. Lámpatestek alapanyaga
90%-ban magyar termék, elektromos alkatrészeket neves euró-
pai beszállítók biztosítják, termékei az Uniós előírásoknak megfe-
lelnek.

A belsőtéri lámpatesteket különböző optikai elemekkel kínál-
juk. A leggyakoribb változatok az opál vagy prizmás burás és
a rácsos lámpatestek. Ez utóbbiak rácsa festett acéllemezből,
vagy fényesre, illetve mattra eloxált alumíniumlemezből ké-
szülhet. Burás lámpatestet akkor célszerű alkalmazni, ha a bú-
ra használatát a por vagy nedvesség behatolása elleni véde-
lem indokolja. A rácsos lámpatestek fénytechnikai jellemzői vi-
szonylag kis mértékben térnek csak el egymástól. A matt
vagy fényes rács közötti különbség inkább esztétikai, mint fénytechnikai. A könnyű szerel-
hetőséget és karbantarthatóságot szintén célszerű figyelembe venni a lámpatestek kiválasz-
tásánál. 
Érdemes ügyelni az alkatrészek csereszabatosságára, valamint az utánpótlási forrásaira! Sajnála-
tos dolog, ha egy olcsó alkatrész nem áll rendelkezésre és ezért
kell a teljes lámpatestet lecserélni, vagy a későbbi bővítés során
már nincs a piacon az adott import termékből, és csak eltérő for-
májú, fényeloszlású lámpatestekkel lehet folytatni a csarnokok, fo-
lyosók megvilágítását. Többek között ennek is köszönhető, hogy
a tapasztalt beruházók, valamint a hosszútávon gondolkodó vá-
sárlók a kiváló minőségű magyar termékeket részesítik előnyben. 
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Legyen előfizetőnk!
Egy szám ára: 200 Ft,
éves előfizetési díj: 2 400 Ft
Vevőszolgálat:
236-4534, -5, -6, -7
Ingyenes zöld szám:
06-80/444-444

Az épületgépészeti szakterület elméleti és gyakorlati folyóirata.
Megjelenik havonta, tájékoztatás ad a szakma elméleti
és gyakorlati kérdéseiről, aktuális problémáiról, híreiről.

1027 Budapest, Fő u. 68. I. em. 133. • Tel./fax: 201-2562
E-mail: epgep.epte@mtesz.hu • Internet: www.epgeplap.hu
On-line kiadás: www.epgeponline.hu
Kooperációs kiadópartnerünk a Strobel Verlag.
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Egy felismeréssel kezdődött: a hőnek van hatása.
Méghozzá különösen kellemesen hatása van a lágy
hőnek az infravörös sugárzás következtében, ami
egyaránt élvezet testnek és léleknek, mert regene-
rál, méregtelenít, és ellazít. Továbbá életenergiát ad,
és számos probléma esetén csodát tesz. Röviden:
egészségessé és boldoggá tesz.

Tíz évvel ezelőtt a tiroli physiotherm cég különleges
infravörös technikát fejlesztett ki, amely már 35 °C-
on lehetővé teszi az egészséges izzadást. A legjobb
út a wellness és a jó közérzet irányába – anélkül,
hogy a szauna forrósága és a gőz megterhelné a
szervezetet.

A 10 országra kiterjedő kirendeltségi hálózattal a
physiotherm Ausztria minőségi termékeit az egész
világon elérhetővé teszi. Hiszen minden physio-
therm-kabin tiroli termék. A minőségi faanyag az ot-
tani erdőkből származik, valamint a különleges infra-
vörös technika is osztrák találmány.

A physiotherm-infrakabin sikertörténete elválaszt-
hatatlanul összefonódik a tiroli származású Luis
Schwarzenbergernek életével és sorsával. 13 évvel
ezelőtt a ma 64 éves elektrotechnikussal megtör-
tént az, ami minden lelkes sportoló számára valósá-
gos rémálmot jelent. 1993-ban Luis síelés közben
egy 4 méter mélyen fekvő patakágyba zuhant. A
kórházban értette meg az elektrotechnikus, mit je-
lent annak, aki egész életében a természethez kötő-
dött és lelkes sportoló (hegymászó, síző) volt. Éle-
tének egy olyan fordulópontjához érkezett, amely
megfoszthatja minden életörömtől. A diagnózis ket-
tős gerinctörést állapított meg, alig elkerülve a ge-
rincbénulást. Hozzá kellett volna járulnia egy műtét-
hez, kockáztatva, hogy mozgásában egész életében
korlátozva lesz. 
Luis Schwarzenberger azonban meggyőződése volt,
hogy léteznie kell egy másik, természetes módnak,
hogy újból egészséges legyen. 

Az ötlet egy alternatív orvoslással foglalkozó barát-
tól érkezett, az ő javaslata volt, hogy infravörös-
mélymeleg sugárzással kezeljék a sérülést.
Schwarzenberger, a páciens, már hallott arról, hogy
a gyógyászatban használják az infravörös sugárzás
melegét, ugyan csak a homloküreg-gyulladások
vagy a fül-orr-gégészeti panaszok kezelésében. Azt
is tudta azonban, ha az infravörös sugárzás a bőrt
éri, az mélymeleggé változik, amelynek csodálatos
hatása van. Élénkíti a keringést, erősíti az immun-
rendszert. Aktiválja a véredényeket, elszállítja a mé-
reganyagokat, oldódnak a görcsök, a szervezet ön-
gyógyító erőket szabadít fel.

Ez a szenvedélyes hegymászó hason fekve napon-
ta 18 órán keresztül melegíttette a hátát infravörös
lámpával. Az eredmény meghökkentő volt. Már né-
hány nap elteltével kifejezetten jobban érezte ma-
gát. További következményként csökkent a fájda-
lom, és a háta alsó részén lévő véraláfutások,
amely az ütés miatt keletkeztek, eltűntek. Mozgé-
konysága visszatért, és már három héttel a baleset
után újra lábra állt. 
Schwarzenberger azóta újból lelkes síző és hegymá-
szó, aki a szabadidejét – ugyanúgy, mint régen –
most is legszívesebben a szabadban tölti. A baleset-
ből teljesen felgyógyult. Ez a gyors gyógyulás, telje-
sen természetes módon, csak az infravörös sugárzás
mélymelegével – a tiroli számára maga volt a csoda.

Felgyógyulása után Schwarzenberger behatóan fog-
lalkozni kezdett az infavörös-mélymeleg hő gyógyító
erejével. Ő fejlesztette ki azt az elgondolást, hogy az
infravörös sugárzást nemcsak kevés és kis felületre
korlátozva, hanem nagy felületen, az egész testen al-
kalmazzák. 
Az volt az elképzelése, hogy ezáltal ne csak sérülé-
seket, gyulladásokat, helyi panaszokat kezeljenek,
hanem egy testterápiával a teljes emberi szervezetet
és különösen az immunrendszert erősítsék, és ezál-
tal megelőzhessék a betegségeket is. 

A physiotherm
sikertörténete
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Egy tiroli származású infravörös sugárzással foglal-
kozó szakemberrel együtt elkezdte egy egészségka-
bin kifejlesztését, amely wellness-t és jó közérzetet
biztosít, és olyan okosan dolgozták ki, hogy minden
háztartásba beleillik. Elegendő egy egyszerű hálóza-
ti csatlakozás és egy konnektor, és máris élvezhet-
jük a hatását.
Schwarzenberger 1995-ben jelent meg a piacon el-
ső infravörös fit- és egészségkabinjával, és alapítot-
ta meg a physiotherm céget. Így vált egy látomás
valósággá. És most is ugyanúgy, mit akkoriban, Luis
minden reggel fél órát tölt el a kabinjában, amelyet
otthon a fürdőszobában állított fel. Hiszen ő tudja a
legjobban: a hőnek van hatása. Természetesen. És
teljesen meggyőzően.
„Mindenkinek használnia kellene az infravörös sugárzás
gyógyító hatását. A tapasztalat engem erre tanított
meg.”

Luis Schwarzenberger a physiotherm alapítója és az
infravörös fit- és egészségkabinok feltalálója.

Így csak a physiotherm működik.

Infravörös-technikánk különlegessége a lávahomok-
kal töltött kerámiacsövekben rejlik. Már alacsony hő-
mérsékleten kifejtik kiváló hatásukat, és teljesen ter-
mészetes meleget adnak. 
Az infravörös mélymeleg behatol a bőr alá, és a
nyirokrendszeren és az ereken keresztül fejti ki a
szervezetben jótékony és gyógyító hatását. Az em-
ber gyengéden izzad. Azonban mivel a hő a bőr
alá hatol, a szervezet az izzadással négyszer több
zsírt, káros nehézfémet, méreg- és salakanyagot
választ ki, mint a sokkal forróbb szaunában.
A physiotherm fit- és egészségkabinokban már ele-
gendő 35 °C kabinhőmérséklet, hogy új embernek

érezhessük magunk. Hiszen a po-
zitív hatásokért nem a levegő hő-
mérséklete a felelős, hanem az
infravörös sugárzás, amelynek in-
tenzitása kényelmesen, a kabin
belsejéből vezérelhető. A bőr fel-
lélegzik, és szebb lesz. Sok intéz-
mény alkalmazza eredményesen
az infravörös sugarak melegét a
cellulitisz elleni harcban.
Egy további jó hír: mivel a mély-
meleg növeli a kalóriafogyasz-
tást, rendszeres használata fe-
szessé teszi az alakot. Mivel erő-
södik az immunrendszer, szem-
beszállhat az influenza minden
támadásával. Még a népbeteg-
ségnek számító hátfájás eseté-
ben is segíthet a mélymeleg.
Sportolók is élvezhetik az izom-
lazító hatását, a sérülések utáni
rehabilitáció során már egy alka-
lom elég, és újra fitt lesz. Nem
utolsósorban pedig a stresszel
küzdők tapasztalhatják hamaro-
san alvás- és koncentrációs za-
varaik csökkenését.
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Tehát kétség sem fér hozzá: a hőnek tényleg van ha-
tása

• Döntően javítja a közérzetet, kímélő, 35 °C kabin-
hőmérsékletnél. Használatonként csupán kb. 30
perc az időráfordítás...

• Egyszerűen jobb.
• Minden physiotherm infravörös fit- és egészség-

kabin különlegessége a könnyű kezelhetőség
• A funkciókapcsoló a kabinban található
• Kapcsolja be a készüléket, és az intenzitáskap-

csolót állítsa maximumra. A kabin már három
perc elteltével üzemkész.

• Vetkőzzön le, üljön be a kabinba, és élvezze a ha-
tást.

• Az izzadás 30-40 °C közötti tartományban a leg-
egészségesebb. A vezérlés kényelmesen, ülve ke-
zelhető.

• Addig maradjon a kabinban, amíg jól érzi ma-
gát.

• Használat után egy hideg fürdőnél sokkal jobban
felfrissíti egy meleg zuhany.

• Használat után kapcsolja ki a készüléket.

A jó közérzet elérésének 5 módja

- 1 -
Infravörös mélymeleg terápia
Gyengéden átmelegíti a testet, és már 35°C-on kel-
lemesen megizzaszt. A gyógyhatás egészséges, az
infravörös mélymeleg gyógyhatását az orvostudo-
mány már sokrétűen alkalmazza. Gyógyhatása ezen
kívül energiával látja el minden érzékszervét. Emel-
lett az új életerő is jót tesz. Azonnal érezheti minden
egyes használat után.

- 2 -
Színesfény-terápia
A színek hatnak az érzékeinkre, befolyással vannak
a hangulatunkra – és ezáltal a jó közérzetre is. Jó,
ha valaki saját magát a kívánt hangulatba tudja hoz-
ni. A természet teljes színspektrumával mindez sike-
rül a physiotherm színesfény-terápiájában. Amit ki-
próbáláskor majd személyesen meg is tapasztalhat.

- 3 -
Aromaterápia
Az illatanyagok életelixírek. És érzékiek, mivel titok-
zatos módon oda irányítanak, amely után vágyako-
zunk. Aromáink koncentrált hatása nemcsak az or-
ron keresztül bontakozik ki, hanem mélyen a bőr pó-
rusain és a tüdőn keresztül. Mit is jelent ez? Nos, ezt
minden bizonnyal érezni és élvezni is fogja.

- 4 -
Napfényterápia
A napfény egészségessé tesz. Növeli a teljesítőké-
pességet és a tanulási kapacitást. Ezenkívül jókedv-
re derít. A physiotherm teljes spektrumú napfénye a
természetes napfényt utánozza. Erősíti az immun-
rendszert és az idegeket. Ezzel Ön mindig az élet na-
pos oldalán lehet – és a szomorú téli napokon is
megóvja a búskomorságtól. Ennél jobbat alig lehet
elmondani egy terápiáról. 

- 5 -
Zeneterápia 
A zene csodálatos dolog. Néha könnyekig meghat
bennünket, néha ellazít. A tudósok rájöttek arra,
hogy a harmonikus zene lendületbe hozza a vízmo-
lekulákat. Az emberi szervezet 70%-a víz. Így a víz-
ből felvett rezgések közvetlenül befolyásolják ideg-
rendszerünket. A physiotherm zeneterápiájával min-
den életerejét felélesztheti. Csak a kedvenc zenéjét
kell kiválasztania. 

physiotherm. Öt hatás.

Egészségesnek maradni – ez az a kívánság, amely
minden embernél az első helyen áll.
Közvélemény-kutatási eredmények azt mutatják,
hogy sokak számára az egészség fontosabb, mint
akár az érintetlen környezet, vagy az az igény,
hogy minél több jót éljünk meg. Az egészség a tes-
ti és a lelki jóérzés állapota.
A természethez közeli népek úgy tartják: akkor
alakulnak ki betegségek, ha a test és a lélek már
nem beszélnek egymással. Infravörös fit- és
egészségkabinjaink újjáélesztik ezt a párbeszédet. 
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Ezért ajánlják az orvosok is melegen a physio-
thermet.

A derék-, hát- és gerincfájdalmak manapság nép-
betegségnek számítanak.
Minden második felnőtt panaszkodik fájdalmakra
ezen a területen. A panaszok másik csoportjába
pedig olyanok tartoznak, mint a túlsúly, stresszes
állapotból származó kimerültség, immunrendszer
gyengesége miatti gyakori megbetegedések, vagy
az abból származó panaszok, mert az agy nem
kap elegendő oxigént. 
Jó hír: a physiotherm infravörös mélymelegének
5-féle hatása pontosan ezeken a problémákon se-
gít. Öt okkal több, hogy miért is önti el szívét a me-
legség egy physiotherm kabinban.

PHYSIOTHERM.
ORVOSI AJÁNLÁSSAL

Dr. Ralf Kleef a physiotherm infravörös fit- és
egészségkabinjainak hatásáról:

Dr. Ralf Kleef a hipertermia – tehát a mozgás-
szervek és a belső szervek legkülönbözőbb meg-
betegedéseire vonatkozó hőterápiás kezelésének
– nemzetközileg elismert szakértője. Bécsi szék-
helyű Institut für Wärme- und Immuntherapie
(IWIT) „Hő – és Immunterápiás Intézetében”
hosszú évek óta vizsgálja az infravörös sugárzás

által gerjesztett hipertermiát, és eredményes ke-
zelési módokat/terápiákat fejlesztett ki a követke-
ző területeken:
• Artrózis, artritisz (reumás izületi gyulladás)
• Fibromyalgia (lágyéki reuma)
• Gerincbántalmak
• Asztma, bronchitisz (hörghurut)
• Fertőzések, immunbetegségek
• Állandó fájdalmak
• Stresszállapot, izomgörcsök
• Thermoregulációs gát (képtelenség lázas álla-

potra)
• Rákos megbetegedések

Egy nemzetközi orvoscsoporttal közösen ellenőr-
zött vizsgálatot végeztek a physiotherm alacsony
hőmérsékletű infravörös technikájának speciális
hatásairól, amely a következő tudományosan bizo-
nyított kijelentéseket teszi lehetővé:

Az egészséges eredményeken túl, a physiotherm
infravörös mélymeleg sugárzás a következőkre tö-
rekszik:

• Stimulálja, és mérhetően erősíti az immunrend-
szert.

• Élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét, mé-
regteleníti, és salaktalanítja a szervezetet.

• A physiotherm használatának köszönhetően na-
gyobb mennyiségben termelődik endorfin (fáj-
dalomcsökkentő anyag), ezáltal pozitív hatást
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fejt ki görcsös állapotok és bőrbetegségek ese-
tén.

• A megemelkedett kalória-felhasználás és kalóri-
abevitel következtében elősegíti a testsúlycsök-
kentési folyamatokat.

• A physiotherm-kabin használata hatásában
megfelel egy 30 perces enyhe erőnléti edzés-
nek (futás, kerékpározás). 

• A physiotherm használatának nincsenek nemkí-
vánatos hatásai.

A physiotherm-kabinok különleges infravörös
technikájáról:

A speciális physiotherm technika már 35°C-os le-
vegőhőmérséklet esetén elősegíti a „kiváló” verej-
tékezést, a test tisztítását és regenerálását, anél-
kül, hogy megterhelné a vérkeringést. Ezáltal az
infravörös mélymeleg alkalmazása közvetlenül já-
rul hozzá a jó közérzet kialakulásához, és elősegí-
ti az egészség tartós megőrzését.

A hipertermia gyógyászati hatása és a physio-
therm-kabinok:

A physiotherm-alkalmazások a gyógyászati hipert-
ermia különösen enyhe és jótékony formái, ame-
lyek mindenekelőtt a regenerálódásra és az egész-
ség megőrzésére alkalmasak.

A hipertermia a test alaphőmérsékletének
mesterséges megemelését jelenti – és a leg-
jobb módszer arra, hogy a test hőszabályozá-
sának gátját át lehessen törni (amikor valaki
képtelen arra, hogy lázas legyen), és ez által
ezt az egészségi kockázatot ki lehessen kü-
szöbölni. A Hő – és Immunterápiás Intézetben
(Institut für Wärme- und Immuntherapie –
IWIT) az A típusú (rövidhullámú hősugárzás)
infravörös sugarakkal történő kezelés során
speciális berendezésekkel mesterségesen lá-
zas állapotot hoznak létre. Az A típusú infra-

vörös sugárzással előállított hipertermiás ke-
zelés kizárólag szigorú orvosi felügyelet mel-
lett tör ténik. Óvatosságból az intézetben
(IWIT) is a physiotherm alacsony hőmérsékle-
tű kabinjait alkalmazzák.

Az orvos véleményének összefoglalása:
„Az egészség hatékony megőrzése érdekében
ajánlom a physiotherm infravörös fit és egészség-
kabinjainak használatát.”

Dr. Ralf Kleef a hipertermia
és a komplementer orvostudomány hites

és bíróságilag igazolt szakértője

A physiotherm infrakabinok kizárólagos
magyarországi forgalmazója 

a Finnrelax Szauna és Szabadidő Kft.

Központ és Bemutatóterem:
2220 Vecsés, Fő út 79. Pf.:53

Tel.: (29) 350-096; (29) 350-097
Fax.: (29) 352-570

e-mail: info@finnrelax.hu
www.finnrelax.hu
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akupresszúra - a keleti gyógyítás és erő-
vel töltekezés eleme, a test energiapontjá-
nak nyomásával

algapakolás - a tenger élővilága feszesítő,
méregtelenítő és ásványi gazdag

amerikai kontúr fáslizás: világszabada-
lom, mélytengeri gyógyiszappal tetőtől tal-
pig, fogyasztás, méregtelenítés, bőrfeszí-
tés céljából

aromaterápia: a fizikai és szellemi erőnlét
javítását segíti elő. Az olajok a bőrön ke-
resztül masszázs, vagy a tüdőn keresztül
inhalálás segítségével jutnak a szervezetbe
és megkezdik gyógyhatásuk kifejtését.
Több wellness szolgáltatás aromaterápiá-
val kombinált, ami egyesíti a gyógynövé-
nyek és a hagyományos kezelés előnyeit.

aromaterápiás testtekercselés - osztrák
alpesi növényi bió olajokkal, fogyasztó cel-
lulitisz kezelő, rugalmasító, salaktalanító
hatóanyagokkal

ásványvíz: minden természetben előfordu-
ló víz, melynek literében 1000 mg-nál több
oldott ásványi anyag van, ill. az EU szabá-

lyozásnak megfelelően 500 mg/l-nél több,
oldott ásványi anyag, és bizonyos biológia-
ilag aktív anyagokból egy küszöbértéket
meghaladó mennyiség található. 

caldarium: a tepidáriummal és frigidárium-
mal együtt a régi római fürdő részei. A cal-
darium 40–50 fokos, 70–100 %-os pára-
tartalmú helyiség.

fényterápia: a színek nemcsak változatos-
ságot hoznak pl. a szaunába, hanem céltu-
datosan hangulatkeltés miatt is használha-
tók.
– a piros ösztönöz és izgat, erőt és mele-

get sugároz, mandarin- és narancsolajjal
kiegészíthető

– a zöld közelebb visz a természethez,
megnyugtatja az idegeket, ideális a pihe-

Wellness kislexikon
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néshez, kiegészíthető fenyő és eukalip-
tusz olajjal

– a kék hűvös, nyugodt és lazító, ideális az
álmodozáshoz

– a sárga a napfényt jelenti, vidámmá és
lelkessé tesz, citrom és fenyőillattal kom-
binálható 

finn szauna: 80-100 fokos, alacsony pá-
ratartalmú izzasztókamra. A forró levegőn
az izzadás váltakozik a hideg vizes zuhan-
nyal. 

fogyasztógép - alakformáló, izom tornáz-
tató, fogyás céljából, hatása testtájanként
cm-ben mérhető

frigidárium: hideg, merülő medence.

gyógynövények - egy-egy gyógynö-
vény többféle probléma kezelésére is al-
kalmas lehet, van amelyik csak külsőleg
alkalmazható, pl. lemosásra,
borogatásara, párologtatásra
vagy fürdőnek, több készít-
mény öszszetevőjeként kréme-
zésre, bedörzsölésre, számos
növény azonban teafőzetnek
elkészítve a leghatásosabb, de
bátran használhatjuk szendvi-
csek, saláták sültek ízesítésé-
re, díszítésére. 

gyógyvíz: az az ásványvíz,
amelynek orvosi kísérletekkel
bizonyított gyógyhatása van. 

homeopátia - „hasonlót a ha-
sonlóval” elvén alapuló mód, pl.
zsíros bőrt zsíros krémmel keze-
lik

infraszauna - az űrkabinra emlékezte-
tő berendezés, melyből csak a fejünk
látszik ki, az infravörös sugarak hatá-
sára hő és gőz keletkezik, s mindezek
megszabadítják a testünkben lerakó-
dott méreganyagokat, fokozódik a vér-
keringés, a nyirokáramlás, oldódik a
stressz, a test és a lélek ellazul. Mé-
regtelenítő, zsírbontó, bőrfeszesítő,
kötőszövet salaktalanító, cellulitisz el-
leni hatással. Gyógyító, immunrend-
szer erősítő. 



jóga: javítja az izmok tónusát, a légzést, a
keringést, csökkenti a cellulitisz tüneteit és
ellazít

te-boy - új mozgásforma, magába foglalja a
boksz, a kick-boksz és a fitness klasszikus
elemeit 

tepidárium: 37-39 fokos, közepes pára-
tartalmú pihenő.

kondiséta - percenkénti százas pulzus-
számmal oldódik a szorongás, elég a feles-
leges zsír, javul a kondíció

kozmetikai kezelések - arc és testkoz-
metikai szolgáltatások pl. arctisztítás, ult-
rahangos hatóanyag bevitel, termálálar-
cos hatóanyagbevitel, bőr megújító, bőrfi-
atalító kezelések, oxigénes kezelés, al-
gás, vitaminos mélyhidra-
táló kezelések, gyü-
mölcssavas hámlasztó,
ráncoldó kezelések 

Kneipp-kúra: Sebastian
Kneipp, német pap által
kifejlesztett fürdőkúra,
mely a hideg és a meleg víz váltakozása ál-
tal előidézett ingerek elvén alapul. Serken-
ti az anyagcserét, élénkíti a vérkeringést. 
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meditáció - indiai lazító technika, a belső
nyugalom megteremtéséhez

reflexológia - a káros hatások miatt el-
vesztett egyensúly helyreállítása pl. a láb
reflexzónáin keresztül

spinning: megha-
tározott pulzus- és
fordulatszámon te-
kerhető, talajhoz
rögzített, edzőter-
mi kerékpár. For-
málja az izmokat,
karcsúsít és fokoz-
za az erőnlétet

táplálék kiegészí-
tők - az egészség
m e g ő r z é s é h e z
szükséges vitami-
nok, ásványi anya-
gok, nyomelemek,

amelyekből a szervezetbe a kelleténél ke-
vesebb jut a mindennapi ételekből.

termálvíz (hévíz): forrásból vagy fúrt kút-
ból nyert víz, melynek hőmérséklete meg-
haladja a 30 fokot. 

termálkúra - tisz-
tító, élénkítő, gyó-
gyító pezsgőfür-
dők, ülőfürdő, zu-
hany váltogatása.
Hidropakolások a
bőrre és a napi 3
liter víz elfogyasz-
tása

vízi gimnasztika -
úszni nem tudók-
nak is javasolt,
nem terheli az ízü-
leteket, javítja a
testtartást. 
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Referenciák:
Fővárosi Operett Színház
URÁNIA mozi
Fővárosi Állatkert (elefántház)
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Egyre nagyobb igény mutatkozik a hazai piacokon a valódi
fából készült parketták iránt. Széles termékskálájával, kiváló
minőségű, saját gyártású parkettáival ezen igények
kielégítésén dolgozik a Mecsekparkett Kft. és a Homparkett Rt.
A Mecsekparkett Kft. hazánkban elsőként kezdte el gyártani a
felületkezelt kétrétegű parkettákat. A dinamikus fejlődésnek
köszönhetően ma már hatféle különböző méretű kétrétegű
parkettával van jelen a piacon. A Homparkett Rt. a hagy-
ományos csaphornyos parkettákat gyártja, melyek nagy men-
nyiségben kerülnek beépítésre sportcsarnokok, múzeumok,
iskolák építése, felújítása során.
Idén februárban nyílt meg Budapesten egy új mintaterem,
mely a kivitelezők, tervezők számára mutatja be a két cég ter-
mékeit.
A Stáb Bt-vel együttműködve továbbra is üzemel a már öt éve
sikeresen működő Mecsekparkett-Homparkett Márkabolt a
IX. kerület Vaskapu utcában, ahol a parkettázó mesterek és
lakossági vásárlók kiszolgálása zajlik.

Mint eddig minden évben, idén is jelen lesz mindkét
cég kiállítóként a Construma-n (F pavilon, 201/E stand)

ahol szeretettel várja az érdeklődőket.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Mintaterem: 1036 Budapest, Tímár u. 8/a.; Telefon/fax: 1/216-8121; mecsekparkett.bp@t-online.hu

Kereskedelmi központ: 7631 Pécs, Nagyárpádi út 7.; Telefon: 72/547-168
mecsekparkett@t-online.hu

Márkaboltok: 7631 Pécs, Nagyárpádi út 7.; Telefon: 72/438-324
1097 Budapest, Vaskapu u. 43-45.; Telefon: 1-219-5911 (A budapesti márkaboltot a Stáb Bt. üzemelteti)
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KKKKAAAABBBBIIIIRRRRIIII     SSSSZZZZŐŐŐŐNNNNYYYYEEEEGGGGHHHHÁÁÁÁZZZZ

– Kis- és nagykereskedelem
– Tisztítást, javítást és restaurálást vállalunk garanciával

www.kabiriszonyeghaz.hu
www.kabriricarpet.com

Cím: Budapest, XII. Krisztina krt. 11.
(A Moszkva térnél a Fopostával szemben)

Telefon: 212-4143

A hirdetés felmutatójának vásárlás esetén
20% kedvezményt biztosítunk!














