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ködnek. A beáramló, zsírtartalmú konyhai szenny-
víz folyási sebességét annyira lelassítják, hogy a
nem emulgálódott zsírok lerakódnak a víz felszínén.
A tisztítószereket, a mosogatóport és mosogató ol-
datot is beleértve, gondosan kell kiválasztani, és ta-
karékosan kell alkalmazni, hogy ne befolyásolják a
leválasztást, és ne képződjenek stabil emulziók.
A megtisztított szennyvíz kétféle módon juthat el a
befogadó közcsatornába:
Gravitációsan, vagy ha a kifolyó víz szintje a csator-
na szint alatt van, akkor szennyvízátemelő berende-
zéssel. A szennyvízátemelő berendezésekbe a zsírle-
választó után már van lehetőség a fekáliás szenny-
víz bevezetésére és átemelésére is.
Az átemelők puffer tartályai készülhetnek rozsda-
mentes acélból vagy műanyagból.
A szivattyúk egyszivattyús vagy ikerszivattyús kivi-
telűek. Az ikerszivattyús (két szivattyú közül az
egyik mindig üzemi meleg tartalékként funkciónál)
berendezés nyújt teljesen üzembiztos megoldást, mi-
vel meghibásodás esetén a szerelés alatt a tartalék
szivattyúval az üzemelés biztosítható.
Az átemelők egy speciális típusában a járókerék
előtt előtétvágó kerék is található, mely a szenny-
vízben található darabos szennyeződéseket össze-
darálja, ezzel együtt a nyomóvezeték átmérője és a
csővezetéki kirakodások veszélye nagyban csök-
kenthető.
Cégünk a szennyvíz keletkezésétől az előtisztító be-
rendezésen keresztül a szennyvízátemelőig komplett
szolgáltatást nyújt a helyszíni felmérés, műszaki ja-
vaslattételtől a beüzemelésen át a berendezések
rendszeres szervízeléséig.

3.
Épületen belüli csurgalékvíz
gyűjtés, előtisztítás:

Parkolóházakban, mélygarázsokban a járművek fu-
tófelületén, karosszériáján behordott csapadékvizet
gyűjteni és tisztítani kell. Az ily módon keletkező
szennyvíz mennyisége nehezen határozható meg.
Többek között függ a közutak burkolatától, szenny-
vízelvezetésétől, a hőmérséklettől, a csapadék hal-

mazállapotától, a járművek futófelületének fajtájától
és minőségétől, és nem utolsó sorban a forgalom
mértékétől. Mivel magyar szabvány a parkolókban
keletkező szennyvízmennyiség méretezésére nincs,
az ÖNORM ide vonatkozó részében leírtak alkalma-
zását javasoljuk, mely szerint:
– 100 tárolt gépjárműre 0,5 l/s csepegővízzel,
– Nagy forgalmú, rövid parkolási idejű parkolóknál

100 tárolt gépjárműre 1,5 l/s csepegővízzel kell
számolni.

A padozatra jutott csurgalékvizek összegyűjtésére
gazdaságos megoldást kínálnak a kis beépítési ma-
gasságú vonalas vízelvezető rendszerek melyekhez
a rácsfedések széles választékát kínáljuk. Az 50
vagy 70 mm magas folyókák többszintes épületek

födémszerkezetében is elhelyezhetőek, anélkül,
hogy a födémszerkezetet statikailag gyengítenék
vagy a szerkezet vastagságát növelnék. Alkalmazá-
suk esetén a padlóburkolat lejtési viszonyainak ki-
alakítása lényegesen egyszerűbb, mint pontszerű
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összefolyók alkalmazása ese-
tén.
A parkolóházak és mélygará-
zsok le- és felhajtóira hulló

csapadékvizek
épületbe jutá-
sát is meg kell
akadályozni .

Erre a fel-
adatra szin-
tén az előregyártott folyókák
a legalkalmasabbak. Tekin-
tettel a forgalmi terhelésből
adódó dinamikus igénybevé-
telre - a hosszú élettartam ér-
dekében - fokozott figyelmet kell szentelni a megfe-
lelő típus kiválasztására és szakszerű beépítésére. A
meredek rámpákon nagy sebességgel érkező víz ha-
tékonyabb felfogása érdekében tapasztalataink sze-
rint célszerű a hidraulikailag indokolt keresztmet-
szetnél egy mérettel nagyobbat választani.
A nagyobb alapterületű fedett parkolók takarítását
takarítógépekkel végzik. A takarítógéppel felszívott
szennyvizet sem szabad előtisztítás nélkül a közcsa-
tornába vezetni. Célszerű az előtisztító berendezés
előtt egy tisztítóaknát létesíteni, ahová a takarítógép
szennyvize kiüríthető.

4.
Mélygarázsokban alkalmazott
olajfogók

Az előzőekben ismertetett módon kiszámolt csur-
galékvíz mennyiségének megfelelő kapacitású elő-
tisztító berendezés, vagyis olajfogó berendezés be-
építése javasolt a parkolóházakban, mélygarázsok-
ban, különösen ott, ahol autómosó szolgáltatást is

kialakítanak. Az olajfogó elhelyezését már a terve-
zés szakaszában figyelembe kell vennie nemcsak az
épületgépész tervezőnek, hanem a statikusnak is,
mivel ezeket a berendezéseket az épület „mélypont-
ján” – a legalsó szint alaplemezében, vagy az alap-
lemezben kialakított négyszög alaprajzú és kellő
mélységű monolit aknában szokás elhelyezni. Így az
alaplemez kialakítását bizonyos esetekben befolyá-
solhatja az előkezelő helyének kijelölése, de ugyan-
akkor nem feltétlenül lehetséges az alaplemez tet-
szőleges pontján elhelyezni az előkezelő berende-
zést, a helyenként kritikus statikai, szerkezeti kiala-
kítások miatt. Az olajfogó utólagos beépítése is le-
hetséges, például a mélygarázsban utólag kialakított
autókozmetika-autómosó szolgáltatás kapcsán: az
autókozmetika szintjénél mélyebben lévő emelet 1-2
db parkolóját feláldozva - az épület szerkezetének
bontása nélkül – elhelyezhető az előkezelő berende-
zésre, amelyre a mélyebben való fekvés miatt bizto-
sítható a csurgalékvizek, illetve mosó vizek gravitá-
ciós rávezetése. Amennyiben közös előkezelő beren-
dezés fogadja a csurgalékvizeket, illetve a mosóvize-
ket, úgy az olajfogó berendezés hidraulikai kapacitá-
sát az MSZ EN 858 szabványban előírt szennyté-
nyezőkkel súlyozott csurgalékvíz mennyiség és
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mosóvízmennyiség összegeként lehet meghatároz-
ni. 
Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy
a parkolóházakban, mélygarázsokban pontszerű víz-
gyűjtés esetében gyakran alkalmazott, öntvény
anyagú, önműködő zárószerelvénnyel ellátott, víz-
nyelőként (is) funkcionáló biztonsági olajzárak nem
előkezelő berendezések, amelyek az előírt határér-
tékre vagy az alá tudnák csökkenteni a szennye-
zőanyagok mennyiségét a kibocsátandó vízben, ha-
nem ahogy a nevük is mutatja biztonsági szerelvé-
nyek, amelyek a víznél könnyebb fajsúlyú folyadé-
kok (pl. hidraulika olaj) esetében megakadályozzák

azok tovább haladását a
csatornahálózatban.
A mélygarázsokban elhe-
lyezett előkezelő berende-
zések a könnyű mozgatha-
tóság és szerelhetőség mi-

att – különösképpen utólagos beépítésekkor – álta-
lában műanyag tartályos berendezések, melyek
egyedi kialakításban (pl. keskeny változatban) is el-
érhetőek és így olyan problémák is könnyűszerrel át-
hidalhatóak velük, mint például amikor egy 90 cm-
es ajtón kell átjuttatni az előkezelő berendezést a be-
építési helyére.  Egy másik általánosnak nevezhető
„problémája” a mélygarázsokba telepített előkezelő
berendezéseknek, hogy mélyebben helyezkednek el
a közcsatorna befogadónál, ezért az esetek többsé-
gében átemelő berendezéssel juttatják ki az előke-
zelt vizet a mélygarázsból. Épületgépészeti újdonság
az átemelővel kombinált olajfogó berendezés, ame-
lyek közös műanyag tartályban, de azon belül önál-
ló tartályrészekben kerülnek kialakításra. Ezzel a
helytakarékos műszaki megoldással komplett tech-
nológiai és rendszergarancia vállalható, amely újab-
ban sok esetben beruházói igényként is felmerül.
Cégünk a szennyvíz keletkezésétől az előtisztító be-
rendezésen keresztül a szennyvízátemelőig komplett
szolgáltatást nyújt a helyszíni felmérés, műszaki ja-
vaslattételtől a beüzemelésen át a berendezések
rendszeres szervízeléséig.

Purator Hungaria Kft.
1222 Bup., Vöröskereszt utca 8-10.

Tel.: +36 1 4647-200
Fax: +36 1 4647-201

info@purator.hu www.purator.hu



Esővíz és szennyvíz elvezetésére DIN EN 877, DIN
19522 szabványnak és a DIN ISO 9001 előírásainak
megfelelő „SML” lefolyócső alkalmazása középüle-
tekben jellemző. Tűz esetén a műanyag csövek égé-
sekor keletkező gázok okozta veszély miatt, az önt-
vénycsövek használata mélygarázsokban szinte
egyeduralkodó. Az öv. cső további előnye, hogy a
tűzszakasz-határon külön záróelem nélkül átvezethe-
tő,  DIN 4102, MBO § 37, 1. bekezdés szerint.

„SML”-csövek és idomok korszerű, vékonyfalú ön-
töttvas termékek, NÁ 40-től NÁ 300 (600)-as mére-
tig készülnek. A centrifugál-öntésű, hőkezelt, lemez-
grafitos öntvény alapanyag igen jó mechanikai tulaj-
donságokkal rendelkezik, korrózióálló, jó hangcsilla-
pító, természetszerűleg nem éghető, nem öregszik,

egészségre veszélyes anyagot bevonatában sem
tartalmaz és 100%-ban újrahasznosítható. A szállí-
tandó folyadék vegyi összetételétől függően 100°C-
os ill. a feletti közeghőmérséklet is engedélyezhető.
Az öntvénycső hőtágulása közel azonos a betonéval,
ezért tömörségi próba után, kompenzátorok, táguló
elemek nélkül, a cső, idomokkal, csőkötésekkel
együtt, épületek teljes hosszában is bebetonozható.
Élettartama normál igénybevételnél min. 100 évre
tehető. A hidraulikai tulajdonságokat javítja, és ko-
pásállóságot biztosít az epoxigyanta belső bevonat.
Az idomok külső, belső bevonata egyforma műgyan-
ta, mártással készül.

Tűzvédelmi követelmények öntöttvas csőrendszerre
(német jogszabályok szerint).

Az öntvényből készült PAM Global rendszerek a le-
hető legjobb tűzvédelmi, és tűzállósági tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek. Ezt német és más külföldi vizs-
gálatok egyaránt igazolják. (C.T.I.C.M./IBMB)
Vizsgálati bizonyítvány száma: P-3434/3249-MPA
BS. A PAM Global csövek DIN EN 1561 szerinti le-

mezgrafitos öntvényből készülnek. Ez az alapanyag
a DIN 4102 szerinti 1-es építőanyag osztálynak meg-
felel, nem éghető.
Épületek magas tűzvédelmi követelményeknél a
PAM Global csövek egyedülálló tulajdonságokkal
rendelkeznek.

Öntöttvas lefolyórendszer
tűzvédelmi előnyei

SML csövek
finomszemcsés 

szerkezete

Hagyományos
durvaszemcsés

öntöttvas SML cső hőtágulása a legkedvezőbb
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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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Egyre elterjedtebb az a felfogás, hogy a munka,
a sport, a fizikai és szellemi leterheltségből ere-
dő tünetek kezelésére kiválóan alkalmas a
hidromasszázs. A test meghatározott pontjaira
irányuló vízsugarak, illetve masszázs elősegíti
a teljes relaxációt. Fájdalomcsillapító hatása is
bizonyított, egyrészt a vízsugarak akupresszú-
rás hatásának, másrészt a relaxáció következ-
tében felszabaduló endorfinoknak köszönhető-
en. 
Mivel Ön valószínűleg fontosnak tartja, hogy
vendégei a wellness területén is a legjobb szol-
gáltatást kapják. Ehhez szeretnénk segítséget
nyújtani, és szíves figyelmébe ajánlani a világ
eladási listáit méltán vezető hidromasszázs
kádjait, a HotSpring és Tiger River masszázs-
medencéket.

Engedélyek, vizsgálatok

A HotSpring Magyarország Kft. rendelkezik az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével,
miszerint közegészségügyi szempontból enge-
délyezik a Watkins Manufacturing Corp. által
gyártott masszázsmedencék és vegyszerek al-

bemutatkozik!
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kalmazását. A HotSpring Magyarország Kft. Or-
szágos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott enge-
délyei megtalálhatók az ÁNTSZ honlapján a:
http://www.antsz.hu/down/kulso/jogszaba-
lyok/lista2005_06.htm linken.

A fent említett amerikai gyártmányú hidro-
masszázs medencék elektromos rendszere eu-
rópai TÜV szabványnak megfelelően készül,
így medencéink az Európában használt 230 V-
os elektromos hálózatról üzemeltethetők. Az
automatikus fűtő és tisztító rendszerrel ellátott
kádak ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer
alatt készülnek. Minden HotSpring medence tö-
kéletesen szigetelt konstrukció. Amit haszná-
lunk, egy többrétegű,
zárt cellás hab szigetelés a maximális energia-
takarékosság és a csendes működés érdeké-
ben. Egy független szakértői csoport, az
Exponent Inc. egyik vizsgálata a hidro-
masszázs medencék fogyasztására terjedt ki.
Az általuk bevizsgált hidromasszázs medencék

közül a Magyarországon is forgalmazott
HotSpring modelljei bizonyultak a leggazdasá-
gosabbaknak alacsony fogyasztásukkal és ele-
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nyésző üzemelési költségeikkel. Termékein-
ken az EE jelzés bizonyítja, hogy a
HotSpring vezető az energiatakarékos me-
dencék tervezésében és gyártásában.

Beüzemelés, karbantartás
A megvásárolt medencét a beüzemelés
helyszínére szállítjuk, továbbá gondosko-
dunk a kád telepítéséről. A medence helyé-
nek kiépítéséhez megfelelő információt
nyújtunk, és a beüzemelést saját szakem-
berünk végzi. Az általunk forgalmazott kül-
téri hidromasszázs medencék fix vízbekö-
tést nem igényelnek. A víz feltöltése fölülről

a szűrőházon keresztül történik.
Vásárlás után sem feledkezünk
meg ügyfeleinkről, a medence kar-
bantartásához szakembereket biz-
tosítunk, továbbá a vízcserék idő-
pontját figyelemmel kísérjük. En-
nek elősegítése érdekében hoztuk
létre Üzleti partner kártyánkat. A
kártya érvényességi ideje alatt a
kártya tulajdonosa jogosult a
HotSpring hidromasszázs kádja ha-
vi ingyenes ellenőrzésének és víz-
cseréjének igénybevételére, vala-
mint a tartozékok és kiegészítők
kedvezményes megvásárlására. 

Vegyszerek

A medence vizének kezelésére
szolgáló, bevizsgált vegyszerek
nagy kiszerelésben is kaphatók be-
mutatótermünkben, vagy akár tele-
fonos rendelés útján postai utánvét-
tel is beszerezhetők.
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Finanszírozás
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani finanszírozási
lehetőségeinket. Igény szerint részletfizetési, il-
letve lízingelési (tartós bérlet) konstrukciókat
kínálunk céges ügyfeleinknek.

Garanciális cserelehetőség
Minden modellünkhöz egyedi, határozott
idejű garancia jár. Üzleti partnerkártyás vá-
sárlás esetén a kötelező garanciális időn túl
egy évvel meghosszabbodik a garancia ide-
je. Az Üzleti Partnerkártya minden évben
meghosszabbítható. A kiterjesztett garancia
keretén belül garanciális cserelehetőséget
ajánlunk: ha medencéje nem javítható, új
medencére cseréljük. Ha a medence javítha-
tó, nincs felső határ a javítások számát ille-
tően.

Upgrade
AWatkins Manufacturing, a HotSpring masz-
százsmedencék gyártója idén ünnepli fennállá-
sának 28. évfordulóját és 3. alkalommal nyer-
te el a John Holcomb díjat, melyet a folyama-
tos és áttörő fejlesztésekért ítélnek oda.
Hidromasszázs medencéinket folyamatosan
fejlesztjük, évről évre újításokkal, ill. új model-
lekkel, és az aktuális trendnek megfelelő szí-
nekkel rukkolunk elő.

HotSpring Magyarország Kft. - Vezérképviselet
1032 Budapest, Szentendrei út 95.

Tel.: (06-1) 439-1666
Fax: (06-1) 430-1763

e-mail: office@hotspring.hu 
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„A Hot Spring Magyarország Kft. célkitűzése a
teljes vevői elégedettség elérése, azáltal, hogy
csak kiváló minőségű hidromasszázs kádakat
és kiegészítő termékeket forgalmaz, valamint
első osztályú ügyfélszolgálati és professzioná-
lis szerviz szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, a vá-
sárlást követően is. Magas minőségű termékek
- magas minőségű szolgáltatás - elégedett és
boldog ügyfelek.”

A vállalat fő profilja az amerikai gyártmányú
Hot Spring®, Solana® Tiger River®,és HotSpot
márkájú hidromasszázs kádak forgalmazása.
Ezen kívül a cég finn szaunák, infrakabinok,
HomeSpa® gőzkabinok, kád körüli kerti felépít-
mények, kád kiegészítők és uszodavíz vegy-
szerek értékesítésével is foglalkozik. A cég

márkakereskedői-szerződést kötött a gyártóval
-kizárólagos magyarországi forgalmazásra - ,a
Watkins Manufacturing Corporation vállalattal,
amely jelenleg világszerte piacvezető szerepet
tölt be a hidromasszázs kád gyártás területén.
A HotSpring® Magyarország Kft. önálló disztri-
búciós hálózattal rendelkezik, országszerte
több viszonteladó segíti a termékek értékesíté-
sét.
A menedzsment elsődleges célja, olyan hálózat
kiépítése volt, mely maradéktalanul képviseli a
világelső gyártó termékeit, illetve cégfilozófiá-
ját. Ennek eredményeképpen 2003-ban és
2004-ben az év nemzetközi kereskedője díját
tudhatta magáénak, mely az egyik legrango-
sabb kitüntetés.
A cég hidromasszázs kád kínálatában négy

A világ egyik legjelentősebb hidromasszázs
vállalatának magyarországi képviselete
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márkacsalád szerepel: a Hot Spring®, a Tiger
Rive®r a Solana® és a HotSpot®. A Hot
Spring® kádaknál nyolc modellt különbözte-
tünk meg a férőhelyek számától és teljesít-
ménytől függően. A legnagyobb a hét szemé-
lyes Summit medence, ezt követik rendre a
Grandee, Envoy, Vanguard, Sovereign,
Accolade, Prodigy, a legkisebb, azaz 3 férőhe-
lyes medence pedig a Jetsetter. A kádak több-
féle színben kaphatóak, a külső burkolat sötét-
barna, barna, illetve szürke lehet, míg a belső
kádhéj esetében a vásárlók a gyöngyház, azúr-
kék, valódi márvány, homok, pezsgő opál,
vagy fehér színek közül választhatnak.
A Tiger River® márkacsaládhoz a Caspian,
Bengal és Sumatran modellek tartoznak, itt
szintén a férőhelyek számában és a teljesít-
ményben rejlik a különbség. A külső burkolat
barna vagy szürke a kádhéj pedig igény szerint
azúrkék, homok vagy ezüst lehet. Az automati-
kus fűtő és tisztító rendszerrel ellátott kádak

ISO szabvány szerint készülnek, a TÜV elektro-
mos szabványnak megfelelnek és rendkívül
energiatakarékosak. A medencék hordozható
tulajdonságuknak köszönhetően kül- és
beltérre is egyaránt elhelyezhetők. 
A medencéknél a kifinomult technológiához
egyszerű használat társul. A hőfok egyszeri be-
állítás után az év minden napján állandó ma-
rad. A 100%-os folyamatos vízszűrés és kerin-
getés garantálja az optimális higiéniát. A Hot
Spring® és Tiger River® medencéknél egyedül-
álló módon a többrétegű, zárt cellás habszige-
telést alkalmaznak, mely megvédi a medence
vizét a hőveszteségtől, ezért a medence rend-
kívül energiatakarékos, ezáltal a piacon kapha-
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tó meden-
cék között a
leghatéko -
nyabbak. A
Hot Spring®
kádak eseté-
ben  szintén
egyedülálló
m ó d o n ,

egyes modellekbe víz alatti zenei berendezést
építettek be, melynek köszönhetően a haszná-
ló nem csak a fülével hanem a testével is érzé-
kelheti a zenét!!!!!
Minden Tiger River®, Solana® és HotSpot®
(Hot Spring® modellekben alapfelszereltség-
hez tartozik ) medencéhez külön vásárolható a
L.E.D. lámpákból álló fényrendszer, mely hat
különböző színt varázsol a medencébe, ebből
kiválasztható a hangulatnak megfelelő szín,
vagy automatikus üzemmódra állítva a színek
folyamatosan váltakoznak.

A hidromasszázs kádakon kívül a termékkíná-
latban megtalálhatóak a SaunaBau Kft. által
gyártott finnszaunák és infrakabinok,
HomeSpa® gőzkabinok, az amerikai
Sequoiaworks vállalat kerti felépítményei, a ká-

dakhoz gyártott
k iegészí tők
(lépcső, tö-
rülközőtar-
tó, naper-
nyő, virág-
tartó, asz-
tal, korlát,
íves asztal és
lépcső ), továbbá a
kádak karbantartásához szükséges uszoda
vegyszerek.
A termékhez szolgáltatás is jár. A kádat a cég
ingyen házhoz szállíttatja, továbbá gondosko-
dik a kád elhelyezéséről. A kád helyének kiépí-
téséhez a vállalat megfelelő információt nyújt,
és a beüzemelést a Hot Spring Magyarország
Kft saját szakembere
végzi.
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A cég a vásárlás után sem feledkezik meg az
ügyfelekről, a kád karbantartásához szakembe-
reket biztosít, továbbá a vízcserék időpontját fi-
gyelemmel kíséri. Az esedékes vízcsere előtt a
szerelők egyeztetnek az ügyféllel, és igény ese-
tén azt el is végzik.
A cég természetesen a kádak karbantartásá-
hoz vegyszereket is kínál. A kádtulajdonosok a
cég budapesti központjából rendelhetik meg a
tisztításhoz szükséges szereket. 
A HotSpring Magyarország Kft célja, hogy a vá-
sárlóival kapcsolatban maradjon, és segítséget
nyújtson a kád használatához, ezért hozta létre
az ügyfélkártya programot. Az ügyfélkártyát

bármelyik kádtulajdonos meg-
vásárolhatja 100 000

Ft-ért, melynek
érvényessé-

ge 1 év. A
k á r t y a
ára ma-
g á b a n
fog la l j a
az adott

é v b e n

szükséges három vízcserét, illetve minden
vegyszer vásárlás esetén 8 %-os árenged-
mény, kiegészítő termékek vásárlásakor pedig
2%-os kedvezmény jár. 
Az ügyfélkártyás vásárlókat a cég rendszere-
sen tájékoztatja akcióiról, az új termékekről hír-
levelet küld, és a cég által szervezett rendezvé-
nyeken a meghívottak listáján szerepelnek.
Amennyiben a HotSpring termékek felkeltették
az érdeklődését, úgy a HotSpring Magyaror-
szág Kft várja szíves érdeklődését a cég elér-
hetőségein. Minden kedves regisztrált érdeklő-
dőnek postai úton ingyenes belépőt küldenek
kiállításaikra!
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A HotSpring Magyarország vállalata örömmel
értesíti partnereit, hogy termékválasztéka is-
mét bővült. Az új termékek már a közelmúlt-
ban megrendezett Construma Kiállításon is
bemutatásra kerültek, viszont mivel nem min-
denkinek állt módjában kilátogatni, így rövi-
den bemutatjuk a legújabb kiegészítő termé-
keket, melyeket a vállalat bemutatótermében
személyesen is megtekinthet. Hamarosan a
folyamatosan megújuló weboldalon is megta-
lálhatóak lesznek az újabb termékek.
Íme néhány kiegészítő termék, melyek még
kellemesebbé tehetik hidromasszázs meden-
céje használatát:

Távirányító
A Távirányító segítségével Ön bárhonnan –
akár a kádból is – könnyedén szabályozhatja
a Hot Spring vagy Tiger River medencéje
elektronikus funkcióit. Beállíthatja az SpAudió
hifi készülék hangerősségét vagy hangszínét,
a hőmérsékletet, a fúvókákat vagy aktiválhat-
ja a víz tulajdonságait. A rádióhullámon műkö-
dő távirányító egy újabb példa arra, hogy a
Hot Spring Kádak exkluzív technológiája lehe-
tővé teszi a használó számára a szórakozást,
pihenés közben. A távirányító a 2002 harma-
dik negyedévétől készült Hot Spring és Tiger
River kádakhoz használható.

új termékei
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„TRI X”  3 Dimenziós Szűrő –
A Technológiai Áttörés
A Hot Spring létrehozott egy új

technológiát, amely könnyeb-
bé és élvezhetőbbé teszi a kád
fenntartását.
Az új találmány a vizet három
különböző dimenzióban szűri,
nem csak a felszínével, hanem belső részei-
vel is. A 3D szűrő felülete több mint kétszere-
se a normál méretűének. Az extra szűrőké-
pesség hosszabb tisztítási időszakokat ered-
ményez. A 3D szűrő felhasználóbarát, a leg-
népszerűbb a piacon lévő szűrők közül, mivel
a mosogatógépben mosogatószer hozzáadá-
sa nélkül tisztítható. 
A tartósra tervezett szűrő miatt a szivattyúba
már csak a tiszta víz áramlik, így annak élet-
tartama hosszabb lesz, ezáltal Ön pénzt és
időt takaríthat meg.
A 3D Szűrő alapfelszerelésként a Hot Spring
csúcsmodellekhez tartozik, de megvásárolha-
tó más Hot Spring kádakhoz is. 

Napernyő
Az összecsukható napernyő nyele fémből ké-
szült és fekete színnel vonták be, az ernyő
vászon, bézs és zöld színben kapható. Min-
den kád típushoz használható. A  talprész a

kád alá he-
lyezhető, ez-
által nyer
stabilitást a
napernyő. A
nyélen talál-
ható tekerő
szerkezettel
mechaniku-
san nyitha-
tó, illetve
csukható a
napernyő.

Korlát
A fémből készült korlát segítséget nyújt a
masszázsmedencébe való be- és kilépéskor.
A korlát rögzítése a talprész kád alá helyezé-
sével történik.
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Kádbelépő lépcső 
Az Everwood® burkolathoz
hasonló, vörösesbarna színű
fából készült lépcső
84×58/36 cm és
122×58/36 cm méretekben
kapható. Az íves változatot
58/36 cm-es méretben
gyártják.

Kádbelépő lépcső tárolóval 
A lépcsőbe épített tároló lá-
da praktikus megoldás a
vegyszerek tárolására. Az
Everwood® burkolathoz ha-
sonló, vörösesbarna színű,
fából készült lépcső
84×58/36 cm méretben
kapható. 

Asztal törülközőtartóval 
Az Everwood® burkolathoz
hasonló, vörösesbarna színű,
fából készült asztal a kád
mellé helyezve bárpultként
funkcionál, ezáltal kényelme-
sen megoldható masszázs
közben a poharak tárolása.
Emellett az asztalhoz prakti-
kus megoldásként törülköző-
tartó is tartozik. Az asztal
122×33/80 cm, az íves válto-
zata 37/80 cm méretben kap-
ható.

Fa ülőke 
A medence használata előtt
vagy után kényelembe helyez-
heti magát a fából készült ülő-



kén, amely
3 7 x 3 7 / 4 5
cm és
3 7 x 3 7 / 6 0
cm-es mére-
tekben, és
vörösesbarna
színben kap-
ható.

Virágláda
Néhány virágládával még esztétikusabbá te-
heti masszázskádja környezetétét. A viráglá-
da az Everwood® burkolathoz hasonló vörö-
sesbarna színű, fából készült, mérete
50×27/48 cm.
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A Zsóry Hotel Fit a színpompás népművészeté-
ről ismert Mezőkövesd városától 2 km-re talál-
ható a Zsóry-fürdő üdülőterületén, 300 méterre
Észak-Magyarország egyik leghíresebb termál-
fürdőjétől, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőtől. A
gyógyvíz sikerrel alkalmazható fürdőkúra for-
májában ízületi gyulladások, kopások, különbö-
ző nőgyógyászati betegségek gyógyítására,
valamint sérülések, ortopédiai műtétek utóke-
zelésére. 
A Zsóry Hotel Fit*** 55 db 2 ágyas szobával,
és 4 apartmannal rendelkezik, amelyek klima-
tizáltak, fürdőszobával, TV-vel, telefonnal,
minibárral felszereltek. Egy szoba és egy apart-
man mozgássérültek fogadására is alkalmas.
Mindezek mellett kialakításra került egy 250
és egy 150 fős konferenciaterem, melyek alkal-
masak tréningek, konferenciák, nagyszabású
rendezvények, termékbemutatók és egyéb
programok lebonyolítására. A szálloda egy 80
fős, reneszánsz stílusú étteremmel is rendelke-
zik, amely létszámában duplájára bővíthető. A
hotelben csak nemdohányzó szobák vannak,
de minden szinten található dohányzásra kije-
lölt hely. A hotel gyógyászattal, wellness-, fit-
ness-, szépségápolási részleggel és beltéri
uszodával is kibővült. 

Orvosi felügyelet mellett a szállodában végzett
gyógyászati kezelések: fizikoterápia, balneote-
rápiás kezelések, fiziofrekvencia, tangentor (víz
alatti masszázs), vákuum- és mágnesterápia
örvényfürdő, igény szerint aquafitness. Térítés-
mentesen, úgynevezett alapáras szolgáltatás-
ként használhatjuk a szálloda beltéri úszóme-
dencéjét (12×4 méter átmérőjű, 1 m 40 cm
mély, 24 °C fokos, ellenáramoltatós, nem
gyógyvizes medence), a pezsgőfürdőt (6–8
személy kapacitással), finn szaunát (8–10 sze-
mély befogadó képességgel) és az infrakabint
(3–5 személy befogadó képességgel). Az intéz-
mény kondicionáló termében kardiogépek, kon-
dicionáló gépek, súlyzókészletek segítik az ak-
tív pihenőket. A szolgáltatások a gyógyulást,
az aktív pihenést és a teljes körű kikapcsoló-
dást szolgálják, minderre a szállodához tartozó
zöldövezet is kiválóan alkalmas. A szálloda
wellness részlegében 2000 Ft–ért 25 perces
masszázst is igénybe vehetünk. Fürdőköpeny
és hajszárító a szálloda recepcióján térítésmen-
tesen igényelhető. Főszezonban 10 500 Ft/fő
áron kínáljuk kétágyas szobáinkat.
A szálloda gondol a családosokra is, így 3 éves
korig a szállás ingyenes, 3–10 éves kor között
4 000 Ft/fő/éj elő-utószezonban, főszezonban
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ZZssóórryy  wweellllnneessss  
MMeezzőőkköövveessddeenn
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5 000 Ft/fő/éj. Félpanziós ellátás igénylése
esetén 3 fogásos vacsora 3 000 Ft/fő/alka-
lom, gyerek adag 1 000 Ft/fő/alkalom.

Az intézmény megközelítése nem bonyolult. Az
autópályáról Mezőkövesd lejárónál kell lehajta-
ni, az első körforgalomban Eger - Bogács felé
menni, ez az út a régi 3-as út felé vezet, az út
végén Miskolc és Budapest van feltüntetve,
Önöknek balra kell fordulniuk Budapest felé!
Budapest felé haladva jobb oldalon található a
Zsóry fürdő. A 3-as útról jobbra kell fordulni,
jobb oldalt egy parkoló, bal oldalt a Zsóry für-
dő található. Ezen az úton végig kell menni
egyenesen és a parkoló után közvetlenül jobb-
ra fordulni (az a Fülemüle utca). Az utca végén,
jobb oldalon az utolsó nagy épület a Zsóry Ho-
tel Fit. 

Zsóry aktív fittnes hétvége:
3 nap/2 éjszaka, üdvözlő ital, bőséges büféreg-
geli, napi egyszeri főétkezés, edzési tanács-
adás, fittnes terem, uszoda, pezsgőfürdő, szau-
nák használata, 2× frissítő masszázs, zárt par-
koló díjmentes biztosítása 
Ára: 23 900 Ft/fő/ 2 éjszaka,
egyágyas felár + 6 000 Ft

Zsóry kényeztető hétvége:
3 nap/2 éjszaka, üdvözlő ital, bőséges büféreg-
geli, napi egyszeri főétkezés, 2× kényeztető
masszázs, uszoda, pezsgőfürdő, szaunák,
fittnes terem korlátlan használata, 1× belépő a

Zsóry fürdőbe, zárt parkoló díjmentes biztosítá-
sa 
Ára: 25 500 Ft/fő/ 2 éjszaka,
egyágyas felár + 6 000 Ft 

Zsóry aktív kényeztetés:
4 nap/3 éjszaka, üdvözlő ital, bőséges büféreg-
geli, napi egyszeri főétkezés, uszoda, pezsgő-
fürdő, szaunák, fittnes terem korlátlan haszná-
lata, edzési tanácsadás, 3× alkalom masszázs,
1× belépő a Zsóry fürdőbe, zárt parkoló díj-
mentes biztosítása 
Ára: 35 500 Ft/fő/ 3 éjszaka,
egyágyas felár + 6 000 Ft 

Zsóry tradicionális gyógyhét:
8 nap/7éjszaka, üdvözlő ital, bőséges büféreg-
geli, napi egyszeri főétkezés, orvosi vizsgálat,
terápiaterv összeállítása, 6 gyógykezelés, 1×
Zsóry fürdő belépő, zárt parkoló díjmentes biz-
tosítása 
Ára: 84 000 Ft/fő/ 7 éjszaka,
egyágyas felár + 10 000 Ft

Csoportos kedvezményekről érdeklődni a szál-
loda elérhetőségein lehet! 

Üdülési csekket elfogadnak! 
Zsóry Hotel fit*** Mezőkövesd
Cím: 3400 Mezőkövesd, Fülemüle u. 7.
Tel:+ 36 49/505-080 
Fax: + 36 49/505-089 
E-mail: hotelvigadozsory@axelero.hu
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AKC IÓ
BALATONSZEMESEN

Lakosztály
2 fő részére 7.000 Ft/éj
Felszereltség: konyha,
televízió, klíma, parkra

néző erkély
Helyben igénybe vehető

szolgáltatások:
étterem, kültéri és beltéri
wellness szolgáltatások,

zárt parkoló



Idénymedencék tavaszi indítása

A fürdőmedencék felosztása történhet közösségi és
magánhasználatú medencék szerint. 
A magán használatra szánt medencék tovább oszt-
hatók kültéri (idény) és beltéri  medencékre.
Fontos tudnunk, hogy a magán használatra szánt
medencék gépészeti méretezése nem egyezik a kö-
zösségi medencékével, bizonyos technológiák csak
a magánszektorban használatosak (papírszűrő), és
a berendezések teljesítménye is különbözik.
A tavaszi, nyár eleji időszakban sok medencét állíta-
nak fel a kertekben és sokan kezdik meg telepített
medencéjük fűtését-takarítását. Téliesítés után a me-
dencék vizét általában ajánlatos lecserélni. A vízcse-
re lehetővé teszi az alapos takarítást, és ilyenkor ér-
demes homokszűrő esetén a homokcserét is elvé-
gezni.
A víz egyensúlyi állapota a használat során változik,
a víz párolog, különböző vízkezelő szereket teszünk
a vízbe, ezek mind a víz kémiai összetételét módo-
sítják. Ha ez egy adott (arra a vízösszetételre jellem-
ző) értéket meghalad, akkor az egyensúlyi állapot
felborul. A víz agresszívvé vagy éppen túl telítetté
(kicsapódásra hajlamossá) válik.

A rendszeres és évenkénti vízcserével általános eset-
ben a víz egyensúlyi állapota kézbentartható. Kútvi-
zek esetén vagy a csak párolgási veszteséget pótló
frissvíz utánpótlás esetén azonban a víz egyensúlyi
állapotával foglalkoznunk kell, mielőtt a medencében
vagy a vízzel érintkező berendezésekben jelentős kár
keletkezne. A víz egyensúlyi állapotát befolyásoló té-
nyezők: hőmérséklet, pH érték, vízkeménység, teljes
lúgosság (pH puffer kapacitás) értéke.
Ezek figyelembe vételével mindenki maga eldönthe-
ti, mikor aktuális a víz cseréje.
A homokszűrő rendszeres öblítése elengedhetetlen
tényezője a medence vízkezelésének,   mivel ez a
medence használt vizével történik, biztosítja a me-
dence frissvíz igényét is. Figyelembe kell azonban
venni, hogy szerves klórtermékkel kezelt medencék
esetén a heti-kétheti 5%-os frissvíz utánpótlás elen-
gedhetetlen a vegyszermaradványok feldúsulásának
megakadályozására.
Megfelelő gyakorissággal öblített és vízkőkiválás el-
len kezelt homokszűrő esetén megengedhető a két-
évenkénti homokcsere is.
A homokszűrők töltete lehet kvarchomok, –nagyon fon-
tos a megfelelő szemcseméret kiválasztása–, vagy ter-
mészetes zeolit. A zeolit szűrőanyaggal jobb vízminő-

Vízforgatós fürdőmedencék kezelése

120 HÁZ és KERT Fürdőkultúra, wellness



ség érhető el és magánmedencék esetén elhagyható a
pelyhesítőszer használata. Nyomás alatti öblítés esetén
javasolt a könnyebben tisztuló zeolit használata.
Tavaszi indításkor, minden esetben –frissvíz és ho-
mok vagy a régi víz és homok meghagyása esetén
is– egy alapos fertőtlenítőszeres sokkolással indí-
tunk. Általános a klórsokk.  Ez az üzemeltetési klór-
szint legalább tízszeresét jelenti. A klórszint vissza-
esése után kezdjük meg a fenntartó fertőtlenítést,
vegyszeradagoló automatikával, vagy a hagyomá-
nyos úszó vegyszerbeoldóval.
Amennyiben töltővizünk előírás szerinti koncentráci-
ók felett tartalmaz vasat, mangánt, rezet, vagy ma-
gas a keménysége, gondoskodnunk kell ezek határ-
érték alá csökkentéséről. Fontos hogy a medencevíz
fertőtlenítését hátrányosan befolyásoló tényezők a
lehető legkisebb mértékben legyenek jelen.
A takarítás, a szűrőrendszer karbantartása és a fer-
tőtlenítés befejezése után elkezdhetjük a víz felfűté-
sét. 20 °C elérése után nagyon fontos a medence
tisztán tartása és algamentesítő szer használata. Az
algásodás mértéke csökkenthető a befúvók optimá-

lis beállításával, a pH érték pH 7 körül tartásával, és
algásodás megelőző szer használatával. Algásodás
jellemzően pangó területeken, vagy a fenéken ha-
gyott üledéken kezdődik el, mindkettő befolyásolha-
tó a víz optimális mozgatásával és a rendszeres por-
szívózással.
Fertőtlenítő szerek alkalmazása mindenképp szük-
séges, mivel csak így biztosíthatjuk a fürdőzők kö-
zötti fertőződés esélyének minimalizálását.
A fertőtlenítés módja lehet klóros vagy akívoxigénes
fertőtlenítés. Fertőtlenítő képességük azonos nagy-
ságrendű, fontos azonban, hogy aktív oxigénes fer-
tőtlenítés esetén nem képződnek melléktermékek és
nincsenek vegyszermaradványok. Klóros fertőtlení-
tés esetén ezek okozzák ugyanis a problémák jelen-
tős részét, ide értendő a kellemetlen szag, a szem-
és bőr irritáció. Ezek hatását klór mellett használa-
tos segédanyagokkal csökkenteni lehet, de teljes
megszüntetésük csak a klór teljes elhagyásával az
aktív oxigén használatával érhető el.
Tanácsadás, és állapot felmérés DINAX Kft.,
elérhetőség:  Tel.: 403-0937, fax: 402-0877
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– 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!
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Tavasztól, az építkezések és
lakásfelújítások idején, folyam-
atosan változó és bővülő akciós
árukínálattal várja vásárlóit a
Mecsekparkett Kft. és a
Homparkett Rt. Az akciós ter-
mékek közül szeretnénk felhívni
a figyelmet a cég három rétegű,
valódi fából készült szalagpar-
kettájára. Ez a termék kiválóan
alkalmas panellakások felújí-
tására, gyorsan, könnyen, úsz-
tatva lerakható. A kétrétegű és
hagyományos csaphornyos par-
kettákkal ellentétben, nem szük-

séges aljzat kiegyenlítést végez-
ni. Most rendkívül kedvező
áron kapható, tölgy és bükk
színben a készlet erejéig.
Természetesen nagy választék-
ban kaphatók a kétrétegű vala-
mint csaphornyos parketták is.
Különböző fafajokból, nagy
méret-választékkal. 
Budapesten, két helyen várja
vásárlóit a két cég, a IX.
Vaskapu utcában, valamint a
III. Tímár utcai bemutatóterem-
ben, ahol a teljes árukínálat
megtekinthető.

Három rétegű szalagparketta akció: 3330 Ft/m2 áron, a készlet erejéig!

Kereskedelmi központ: 7631 Pécs, Nagyárpádi út 7.
Telefon: 06-72/547-168 Fax: 06-72/410-044

E-mail: mecsekparkett@t-online.hu
Márkaboltok: 7631 Pécs, Nagyárpádi út 7. Telefon: 06-72/438-324

1097 Budapest, Vaskapu u. 43-45. Telefon: 06-1/219-5911
Bemutató terem: 1036 Budapest, Tímár u. 8/6.;  Telefon/Fax: 06-1/216-8121

E-mail: mecsekparkett.bp@t-online.hu
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Ajánlatunk:
Fűzvesszőből font fotelek,
asztalok, padok, fali- és állópolcok,
szekrények, fiókos komódok,
egyéb kovácsoltvas és fűzből készült bútorok,
belső térelválasztok, kültéri térhatárolók
térrácsok, kerítések.

MAGOR-DAK Mezőgazdasági és Befektetési Részvénytársaság
FŰZBÚTOR ÜZEME: H 5350 Tiszafüred, Igari út 53. Tel.: (36-59) 352-620; Fax: (36-52) 352-242

http://www.magordak.hu E-mail: magordak@magordak.hu










