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Kényelem, harmónia, meleg, békés otthon. Mindaz, amit Önnek nyújtanak termékeink.

Különleges hőszigetelt üvegezés

Egyedi forma és méretre gyártás

Bejárati ajtók széles
panelkínálattal

német 3-5 légkamrás profilból
készült műanyag ajtó-ablak
szerkezetek nagy választékkal

Tölgy, Borovi- és Lucfenyőből
készült fa nyílászárók nagy választékkal

Nagyon jó ár-érték arány!
Folyamatos akciók!
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akciónk 2006. november 30-ig tart!
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akár –30% kedvezménnyel.
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A korszerű
nyílászáró
A korszerű
nyílászáróknak a

szellőzés és a bevilágítás biztosítása mellett a hő- és hangszigetelés valamint a betörésvédelem követelményeinek is meg
kell felelniük. A piac széles kínálatában nehéz
eligazodni, de ha jó
minőségű nyílászárót akarunk vásárolni, fontos, hogy az
említett szempontokat is figyelembe
vegyük.
Hőszigetelés
Ha külső nyílászáróról
döntünk,
egyik vizsgálandó,
fontos tulajdonság a hőszigetelő-képesség,
amit a hőátbocsátási tényezővel jellemezhetünk. Az ablak hőszigetelő-képességét leginkább a beépített üvegfelület határozza meg, hi-

szen a toknál jóval nagyobb területet foglal el.
Azok az üvegek nevezhetőek jó hőszigetelésű
képességűnek, amelyeknek k értéke kisebb
háromnál.
Ilyenek
a
http://www.sofa.hu Sofa
ablaküvegei is, melyek 1,1es k értékkel rendelkeznek. A korszerű nyílászárók
hőszigetelt - általában
4/12/4 vagy 4/16/4 rétegrendű, lágybevonatos
üvegek felhasználásával

készülnek (4 mm az üvegvastagság és 12, illetve 16 mm a két üveg közötti légrés). A hőszige-
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telő képesség fokozható, ha
a két réteg üveg közé nem
levegőt, hanem nemesgázokat töltenek, valamint abban
az esetben, ha az üvegtáblák
belső oldalára átlátszó fémbevonatot gőzölnek. A
szárnyszerkezetek hőszigetelését tömítésekkel és több
ponton záródó vasalatokkal
lehet javítani.
Hangszigetelés
A fokozott zajterhelés az általános közérzetre és az
egészségre is ártalmas lehet. Annak érdekében, hogy
megakadályozzuk az utca zajának beszűrődését jó hangszigetelő képességű nyílászárókra van szükségünk.
Ugyanúgy, mint a hőszigetelés esetében itt is a nagy
üvegfelület határozza meg
leginkább azt, hogy milyen
mértékű a hangok beáramlása. A hanggátlást decibelben
mérjük, és ez alapján az üvegezést osztályokba sorolhatjuk. A Magyarországon forgalmazott típusok általában
3-as, 4-es osztályba tartoznak. Átlagos hanggátlásuk
32-38 dB. A hanggátlás nehézgázok alkalmazásával tovább növelhető. A bonyolult
összetételű hő- és hangszigetelő gázok azonban jelentősen megnövelhetik a nyílászárók árát. A hő- és hangszigetelés valamit a biztonság növelésének egyik olcsó
és praktikus megoldása a redőnyök beszerelése.
A modern bejárati ajtók már
alapkivitelben is nagyfokú
biztonságot nyújtanak. Az
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igényesebb fa bejárati ajtók három rétegű tömörfából készülnek és 6 ponton reteszelt körbefutó vasalattal illeszkednek a tokszerkezethez. Az ajtók készülhetnek meranti keményfából, amely fokozott betörésvédelmet biztosít,
valamint az ajtólapba szerelt acéllemez is (pl. a
Társasházi bejárati ajtók esetében) növeli az el-
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lenálló-képességet. Külön figyelmet kell szentelni a pántrendszer kialakítására annak érdekében, hogy a szárny ne legyen kiemelhető.
Az igényes fa ajtók esetében a zárszerkezet
alapkivitelben is védett a betörések ellen, de
másodzár felszerelésével meghosszabbíthatjuk az ajtó ellenállási idejét. A nyílászárók biztonságtechnikai szempontból leggyengébb
része az üvegfelület. Az üveg vastagításával
növelhető az üvegek ellenálló képessége,
azonban ezek vastagságuk és súlyuk miatt
nem illeszthetőek minden tokszerkezetbe.
Egyedi kérésre az ablakok készülhetnek dobásálló vagy golyóálló üvegezéssel is, ami

azonban nemcsak az ablakok vastagságát,
és súlyát, de árát is nagy mértékben növeli.
Különleges biztonságot igénylő épületeknél,
pl. bankok esetében, nemcsak a nyílászárókra, de azok beépítésére is nagy figyelmet kell
fordítani. A nyílászárókat a tokon keresztül,
merőlegesen a falhoz rögzítik, így meggátolják annak falból való kitépését.
Magyarországon a http://www.mabisz.hu Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) adhat ki
minőségi tanúsítványt a nyílászárók biztonságáról. A minősítésre felterjesztett termékeket a
Mabisz szakemberei valósághűen beépítik és
megkísérlik feltörésüket.

KANIZSA ABLAK KFT.
Műanyag nyílászáró Gyártó és Szerelő Kft.
Bemutatóterem:
8800 Nagykanizsa,
Ady u. 17–19.
Tel./fax: 93/536-270
Mobil: 30/979-6666
30/959-9585

Gyártó telephely:
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 99/a.

– Szaktanácsadás
– Felmérés
– Gyártás
– Forgalmazás
– Beépítés

Jobb ellenállóság
az időjárással szemben
Tartósabb csillogás
Bitonsági vasalatrendszer

Kiemelkedően környezetbarát
Csatlakozzanak a „zöld vonal”-hoz!
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Minőség, melyre nyugodtan
rábízhatja magát.
Teljes körű garanciával vállaljuk hőszigetelő nyílászárók gyártását.
Termékeinket DIMEX profilból készítjük. A DIMEX-et több évtizedes
tapasztalat tette a műanyag profilrendszerek egyik vezető gyártójává.
Ablakaink és ajtóink hosszú ideje, hibátlan működését a szintén német
SCHÜRING vasalat biztosítja, mely megbízhatóságával
élenjáró a vasalatpiacon.
Nyílászárógyártás mellett párkányok,
redőnyök,
szúnyoghálók
forgalmazásával is foglalkozunk.
Termékeinket egyedi
megrendelésre, – helyszíni felmérést
követően – igény szerinti méretre
és alakzatra gyártjuk.
Szolgáltatásaink: árajánlat készítése,
házhoz szállítás, beszerelés, illetve
nyílászárók cseréje esetén régi
nyílászárók bontása.
Ügyfeleink visszajelzése alapján
elmondhatjuk, hogy
a horganyzott acélmerevítés,
a SCHÜRING biztonsági vasalat,
a DIMEX 3 és 5 kamrás
profilrendszerek alkalmazása,
a kiváló hőszigetelés mellet könnyű,
problémamentes működtetést
eredményez.
Termékeinkhez részletfizetési
lehetőséget biztosítunk.
Igényeit gyorsan,
pontosan kiszolgáljuk.
Próbáljanak ki minket!

DAUTHERM
Dávodi Augusztus 20 Zrt.
6524 Dávod, Petőfi S. u. 52.
Tel./Fax: 79/481-144, Tel: 0630/682-1046
Halasy Zoltán üzemvezető
e-mail: davodi.aug20.mgrt@emitelnet.hu
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TÍPUS és EGYEDI
FA NYÍLÁSZÁRÓK
6500 Baja, Szegedi úti ipari
park (volt laktanya);
www.fwm.hu
Tel./Fax: (79) 428-529;
fwm@freemail.hu
A-220/2004-1
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A tető zárása,
a padlás fénye
Az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott épületeink tetőtér-kialakítása. Öreg házaink padlásainak jelentős része lassan beépül,
az új épületek nagy része viszont már eleve tetőtér-beépítéssel készül. A tetőtér megtervezése és berendezése egyedi, izgalmas feladat, a
sikerhez pedig nagyban hozzájárul a megfelelő ablakok kiválasztása és elhelyezése is.
A tetőtér beépítések egyik komoly vonzereje
gazdasági jellegű. Egy új tetőtér-beépítéses
ház általában sokkal olcsóbban kivitelezhető,
mint egy ugyanolyan alapterületű egyszintes
épület. Ez annak köszönhető, hogy a tetőtér
beépítésekor egyrészt a háznak egy olyan területét hasznosítják, amelyet mindenképpen
meg kell építeni, attól függetlenül, hogy tervezik-e a tetőtérben lakóegységek kialakítását,
vagy sem. Másrészt a kompakt kialakításnak
köszönhetően az épület kivitelezése során
költségmegtakarítás érhető el. Nagyon fontos,

hogy az olcsóbb megjelölés kizárólag a közvetlen beépítést jelenti. Nem keverendő össze az
urbanizáció egyik fejlesztési elemeként hazánkban különösen Budapesten megjelenő tetőtér fejlesztésekkel, melyek vállalkozói projektek keretén belüli megvalósítása során a bekerülési költség a terület, azaz a tetőtér megszerzésének költségét is kell kalkulálja, mely lényegesen magasabb összeg, mint a tetőtér átalakításának közvetlen költsége. Ehhez társul
még az is, hogy a tetőtér kihasználása, valamint az értékesítési célú beépítés során más
épületszerkezeti követelményeknek kell megfelelni. Míg az utólagos beépítés valóban olcsó
lehet, addig az értékesítési célú fejlesztéseknél előre látható vagy nem látható költségek jelenhetnek meg. Ilyen lehet például a födém
megerősítése, mely kiugróan magas költség a
közvetlen költségek közül és utólagos, saját
részre történő beépítésnél elkerülhető, azonban értékesítési célú beépítésnél már nem.
A szokatlan tereknek, ablakoknak és falaknak köszönhetően a tetőterekben különlegesen hangulatos lakóhelységeket lehet kialakítani. A
tetőtéri lakások varázsát a tetősík által bezárt érdekes hajlásszögek és a különleges
fényviszonyok adják. A nyílászárók helyes kiválasztásával
tetőtéri otthonunk még érdekesebbé és kényelmesebbé
varázsolható. A tetősík ablakok nagy előnye, hogy a tető
hajlásszögétől függő mértékben sokkal több fényt engednek a lakótérbe, mint a hagyományos ablakok. Az ismert gyártók tetőtéri ablakait
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elsősorban a különleges, egyedi nyitásmódok
és a kényelmes kezelhetőség jellemzik. A termékek között minden ablakszériánál megtalálhatóak a tradicionális fa és modern műanyag
tetőtéri ablakok.
Egy tetőtéri lakás berendezése egyéni, izgalmas feladat. A műszaki megoldások miatt
több, holttérnek tűnő hely kitöltése sok ötletes,
kreatív megoldást igényel, hiszen a kisebb-nagyobb zugokat, ferde falakat nem lehet a szabvány méretre gyártott bútorokkal berendezni. A
tetőtér megtervezése tehát mindig nagyobb kihívás, mint egy függőleges falú lakásé, hiszen
a ferde síkok különlegesebb belsőépítészeti
megoldásokat igényelnek. A tetőtér optimális
kihasználásában nagy segítséget nyújthatnak a
speciális nyitási módú tetőablakok.
A speciálisan billenő nyitásmód esetében az
ablakszárny billenési pontja a tok felső egyharmadában helyezkedik el, a szárny teljesen nyitott állapotban sem nyílik be a tetőtérbe, ezáltal több szabad teret hagy a bentlakók számára. Ezen nyitásmód másik nagy előnye, hogy
szúnyogháló felszerelése esetén is teljes terje-
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delmében nyitható az ablak. Az ablakok alsó kilincskezelésűek. Magasabbra tervezett ablakok nyitása sem okoz problémát. Ezen terméktípusnál a nyitást gázteleszkópok segítik, hogy
még könnyebb legyen a kezelhetőség. Az ablak kétfokozatú szellőzési funkciója biztosítja a
helyiség optimális légcseréjét. Tisztitóállásban
automatikusan rögzül az ablak.
A kényelem tovább fokozható a felnyíló-speciálisan billenő tetőtéri ablakkal. E széria felszereltségében az ablakszárny nemcsak speciálisan billen, de lehetőség van a panoráma-felnyíló nyitásmódra is. A panoráma nyitásmód
zavartalan, tökéletes kilátást biztosít nyitott ablakszárnynál is. Ez az ablaktípus kifinomult
vasalattechnikával rendelkezik. Minden funkciója egyetlen kilinccsel, egyszerűen működtethető.
Már a tetőtér tervezésekor érdemes ezekre a
speciális nyitási megoldásokra gondolni, hiszen a lakótér funkciójának megfelelően kiválasztható a legmegfelelőbb típus, így a ferde falak különlegességéhez maximális kényelem
társulhat.
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A Fakro cég a legnépszerűbb ablakai közé tartozó
(FTP-V, FTP-W) és a legújabb ablakára (FPP)
most ajándékba XDP páraáteresztő fóliagallért ad.
lálható (csak 3 részesnél). A lépcső fokai a komfort változatnál a lépcsőszerkezet síkjából kilógnak és az ajtólap közötti távolság nagyobb. Így
növeli a lépcső minőségét és kényelmesebbé teszi a lépcsőfokok használatát.
A pirosra festett fém kapaszkodó a lépcső szögvasaihoz van rögzítve. Megkönnyíti a feljutást a
lépcsőn.
A világosbarna papucsok az utolsó lépcsőrész
aljára talpként vannak felszerelve, amely esztétikus külsőt kölcsönöz, ugyanakkor kialakítása növeli a létra stabilitását.
Három illetve négy részes verzióban is kapható.
Az új generációs FPP PreSelect® felnyíló-billenő
ablak konstrukciója miatt jól használható és könnyen kezelhető. Az ablak két nyitási móddal rendelkezik, felnyílóval és billenővel. Elegendő a
nyitásváltó gombot átkapcsolni ahhoz, hogy az
ablakot felnyíló vagy billenő pozícióba állítsuk (pl.
A külső üveg megtisztítása vagy a külső árnyékoló felhelyezése céljából.). A felnyíló állás lehetővé teszi a nyitást 0-tól 35 fokig, míg a billenő
funkció lehetővé teszi a szárny 180 fokban történő átfordítását. Az újszerű szabadalmaztatott
rendszer garantálja a szárny stabilitását felnyíló
és billenő állásban is. A külső borítás. A V-35-ös
speciális tokszellőző nagy teljesítménye lehetővé
teszi a levegő cseréjét zárt ablak esetén is. A
Nowy Saczi tetőtéri ablakgyártó ezt az új megoldású ablakot szabadalommal védi és új korszakot nyit a tetőtéri ablakok történetében.
LWK Komfort
Az LWK Komfort összecsukható padlásfeljáró lépcső
anyaga, kiváló minőségű erdei fenyő. Hőszigetelt ajtólappal készül, melynek mind a
két oldala fehér színű, fém kapaszkodóval van ellátva valamint lépcső alján talpazat ta-

Jellemzők:
- könnyű beépítési mód, melynek köszönhetően
két személy is beépítheti és annak hossza
könnyen, akár rövidítés nélkül hozzáigazítható a
helyiség magasságához.
- A vevők a lépcsőt teljesen összecsukott állapotban kapják meg, nem igényel semmilyen előzetes szerelést.
- A hőszigetelő lépcső vasszerelvényei a lakótérből nem látszódnak, így esztétikus kinézetűek
és a nagy hőmérsékletkülönbségnél a páralecsapódás elkerülhető.
- A tökéletes hőszigetelést a lépcső ajtólap és
az ajtó tok között lévő légmentesítő gyűrű biztosítja, mely a padlásfeljáró lépcső tokjának a
kimart részén található.
- Hőszigetelt ajtólap fehér színben, 36 mm vastagságú
- Csúszásgátló mélyedések
a lépcsőfokon
- Esztétikusan kialakított, lekerekített lépcsőfokok élei
kilógnak a lépcső síkjából
- Fém kapaszkodó
- Papucs (csak a 3 részes
változatnál)
- 3 év garancia
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ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

TERMÉKEINK:
Hőszigetelt alumínium és műanyag redőnyők, gördülő garázsredőnyök
motoros mozgatással is. Rádiós vezérlések.
Fix és mobil szúnyoghálók (ívelt kivitelben is), szalagfüggönyök, roletták,
reluxák (háromszög, trapéz, boltív felületekre is).
Vászonrolók, harmonikaajtók, dekoratív zsinormozgatásos
függönykarnisok ívelt kivitelben is!

Komplett lakásfelújítást vállalunk!
2000 Szentendre, Tavasz utca 2.
Tel./fax: (06-26) 316-534
Tel.: (06-30) 530-4844, (06-20) 945-2115
E-mail: info@peringer.hu Internet: www.peringer.hu
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A gázszámla változásai
Az ország gázszolgáltató
társaságai, így a Fővárosi
Gázművek Rt. fokozatosan áttér ügyfelei gázfogyasztásának éves elszámolására, vagyis az évenkénti egyszeri mérőleolvasásra és így a havonta azonos értékű részszámlák küldésére. Így
tekintsük át az új számlaformátummal járó változásokat.
Az országban már több területen áttértek az
éves elszámolásra. A Fővárosi Gázművek Rt.
tájékoztatása szerint „egy kényelmesebb, kiszámíthatóbb és tervezhetőbb elszámolási
rendszert ajánl fel” minden olyan ügyfelének,
ahol a fogyasztásmérők összteljesítménye nem
haladja meg az óránkénti 20 köbmétert. Az
ajánlás természetesen azt jelenti, hogy az áttérés nem kötelező. Az egyes kerületek eltérő
időpontokban
állhatnak át,
2006 február
és 2007 február között a
szolgáltató levélben informálja ügyfeleit
a változások-

ról. Az új konstrukció a számla formátumát sem
hagyta változatlanul, melynek a tapasztalatok
szerint eleinte nehézségekbe ütközhet. Az
éves elszámolás segítségével a fogyasztók
számára könnyebbé válik a gázfogyasztással
összefüggő kiadások tervezése, hiszen a részszámlák az év minden hónapjában egyenletesen terhelik a háztartás költségvetését. A gázmérőket évente csak egyszer olvassák le a
Gázművek munkatársai, nem kell minden hónapban a leolvasóra várni vagy közölni az aktuális mérőállást. Az átállás során a szolgáltató az
előző évek fogyasztási adatai alapján meghatározza az adott fogyasztó részére a következő

Az ajánlás természetesen
azt jelenti, hogy az áttérés
nem kötelező.
egy év várható mennyiségi értékének 1/12-ed
részét, és azután ezt a fix összeget ajánlja fel
neki, mint havonta számlázandó rész számlaértéket. Korábban a két leolvasás közötti időszak
egyenlő részszámla értékeiről a szolgáltató és
a fogyasztó úgynevezett részszámlázási adatlap kitöltésével állapodott meg. A havi részszámla-értéket a jövőben úgy számítják ki,

Épületgépészet
hogy éves elszámolás
esetén az előző évi,
negyedéves elszámolás esetén, pedig az
előző évi, azonos időszakra vonatkozó gázfogyasztást pontosítják az elmúlt 20 év hőmérsékleti adataival.
Így a szolgáltató egy
átlagos időjárású időszakot vesz alapul. Az
így kapott értéket az
éves elszámolásban
12 hónapra osztják el
és számlázzák havonta. A részszámlán az
adott havi alapdíj és az
előzetesen kiszámított
gázmennyiség kerül
elszámolásra. A részszámla ekképp megállapított értéke azonban megváltoztatható,
a fogyasztónak lehetősége van beleszólni
annak
mértékébe,
már az első részszámla kifizetése előtt. A
megajánlott éves fogyasztási érték megváltoztatása a fogyasztási szokások megváltozása (például új gázkészülék és szigetelés, lakásbővítés, új
családtag érkezése)
esetén mindenképpen indokolt lehet, és
ebben a szolgáltató
telefonos ügyfélszolgálata tanácsadással,
felvilágosítással is segít. A szolgáltató célja
a hatékonyság felé való törekvés. A fogyasztási szokások termé-
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szetesen változhatnak egyszer-kétszer, ezért a
rugalmas konstrukción belül lehetőség van a
kikalkulált rész számlaértékek módosítására. A
szakemberek tehát csak egy alkalommal olvassák le egy évben a gázmérőt, emellett azonban
továbbra is fennáll a fogyasztók számára a havi
értékek bediktálásának lehetősége. A szolgáltató ebben az esetben is csak évente olvassa
le a gázmérő állását, a közbeeső hónapokban,
pedig 3 nap áll az ügyfelek rendelkezésére,
amikor telefonon, postai úton vagy interneten
keresztül a számlálóról leolvasott adatok ingyen bediktálhatóak. Ha a fogyasztó ezt elmulasztja, vagy késve teszi meg, a számlát becslés alapján állítják ki.
Bár a magyar energiapiac meglehetősen zárt,
kissé túlszabályozott, és valódi piaci versenyről
nem beszélhetünk, ám az éves elszámolásra
való áttérés költséghatékonyabb, ezért a jövőben versenyképesebb szolgáltatást biztosít a
fogyasztóknak. Az ÉGÁZ (Északdunántúli Gázszolgáltató) és a KÖGÁZ (Középdunántúli Gázszolgáltató) például már régebben, egy lépésben áttért erre a szisztémára, és valószínűleg a
TIGÁZ (Tiszántúli Gázszolgáltató) is követi majd
előbbieket. Az igazán liberalizált energiapiacú
országokban, pedig kimondottan megérheti a
fogyasztóknak váltani, hiszen a versengő szolgáltatók olykor konkrét kedvezményekkel csábítják a fogyasztókat. A sűrű leolvasás, főleg,
ha azt a szolgáltató emberei végzik, maga is jelentős költségnövelő tényező. Ráadásul az is
gyakran előfordul, hogy az ügyfél a kiérkező
szakembernek csak egy mobiltelefonszámot
tüntet föl, mint elérhetőséget, amin a leolvasott
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értékhez „hozzájuthat”. Az éves elszámolás és
mondjuk a csoportos beszedés segítségével
versenykörnyezetben jelentős kedvezmények,
akciók alakíthatók ki, ami persze nem csak a
fogyasztó, de a szolgáltató számára is költségkímélő megoldásokat jelent. Ez nemsokára talán Magyarországon is lehetővé válik. Egyelőre
azonban a hatósági ármegállapítás rendszerén
belül az úgynevezett ár-felülvizsgálati időszakban az Energiahivatal végzi a költségszámításokat, s ha javaslata alapján szükségesnek látja, a gazdasági miniszter dönt az esetleges ármódosításról. A Gázműveknek tehát csak tájékoztatási kötelezettsége van, de nem ő az ármegállapító. Így volt ez legutóbb is. A januártól
belépett új árak során, párhuzamosan a kompenzáció (gáz-ártámogatás) mértéke éppen
ugyanakkorát nőtt, ez valójában nem jelentette
a számlaértékek emelkedését. Ellenben a
2006 nyári kormánydöntéssel, mely jelentősen fogja növelni a háztartások terhelését. Mivel az éves elszámolásra való átállás időpontja
kerületenként más és más, az elszámoló (éves
összesítő) számla is más és más időpontban
várható, általánosan az átállás után egy évvel.
Az elszámoló számlát, a mérő leolvasását követően a mérőállásnak megfelelően állítják ki,
és ebben a teljes, egész évi fogyasztást elszámolják. Az éves leolvasás után postázott elszámoló számla a 12 havi tényleges gázfogyasztást tünteti föl, ebből kerülnek levonásra az előzőleg kiszámított és kiszámlázott rész számla-

Az ügyfél továbbra is
ellenőrizheti a gázmérőn a
valós fogyasztását.
értékek. Vagyis ha az előzetesen kalkulált rész
számlaértéknél a valóságban többet vagy kevesebbet fogyasztottunk, ez az elszámoló
számlán is megjelenik. Ha esetleg az derülne
ki az elszámoló számla alapján, hogy a rész
számlák magasabb értékre lettek kiállítva a valós fogyasztásnál, az ügyfél választhat, hogy a
különbözetet beszámíttatja a következő számlába, vagy visszafizetteti. Tehát semmiképpen
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nem kell többet fizetni, mint amennyit fogyasztottunk. Az ügyfél továbbra is ellenőrizheti a
gázmérőn a valós fogyasztását. Soron kívüli elszámoló számlát kérhetnek az ügyfelek, ha költözés vagy például új bérlő érkezése jelentősen megváltoztatja a gázfogyasztást, ezzel a

Az évközbeni árváltozás
esetén az azt követő rész
számlán már az új ár szerepel.
számlával, pedig véglegesen rendezhető az
addigi fogyasztás. Az elszámoló számla részletesen feltüntet minden tételt, így elvileg könnyebben ellenőrizhető a fogyasztás. Év közbeni árváltozás esetén az azt követő rész számlán
már az új ár szerepel, tehát magasabb öszszegre szól. Az új árat (és az általában ezzel
együtt módosuló új ártámogatást) csak az árváltozás tényleges hatályba lépése után érvényesítik. A rendszer jogszabályi kereteknek
megfelelő automatikus megosztási eljárása
biztosítja, hogy a változó tételek a megfelelő
időpontoktól, a megfelelő mértékben kerüljenek elszámolásra. (Arra is van mód, hogy a fogyasztó az árváltozást követő 15 napon belül
telefonon bediktálja a hatályba lépés időpontjában leolvasott mérőállást, így az új árat pontosan a közölt mérőállástól érvényesítik.) Az elszámoló számla részletezése ezért helyenként

talán kissé bonyolultnak tűnik. Az ártámogatás
természetesen az esetlegesen átlépett határértékek alatt és fölött is megilleti a fogyasztót
(eltérő, nagyobb illetve kisebb mértékben),
ezért a nem a legalacsonyabb sávba eső fogyasztás esetén több ártámogatási kategória is
feltüntetésre kerül. A fogyasztási időszakon
belül külön tételként számolják el a változás
előtti és a változás utáni fogyasztást, ezeken
belül, pedig a vonatkozó ártámogatási kategóriák szerint is elkülönítik a gázfelhasználást. Az
átállásról a fogyasztók személyre szóló tájékoztató levelet kapnak (a számla mellé), emellett a
szolgáltatók a tömegtájékoztatási eszközöket
is igénybe veszik a változások kommunikálására. A Gázművek honlapján, pedig nemcsak
részletes számlaértelmezés található, hanem a
telefonos ügyfélszolgálatok elérhetősége is.
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A piaci igényekhez igazodva hiánypótló megoldással
jelentkezett a Blücher Metal rozsdamentes acél gyártó,
a COMPACT szaniter öszszefolyókkal
A konyhák élelmiszer feldolgozó üzemek hulladékvizeinek elvezetése két alapvető rendszer
segítségével oldható meg.

1. PONTSZERŰ VÍZELVEZETÉS
1/A Szaniter összefolyók
A szaniter összefolyók építési magassága sok
esetben az alapvezeték mélyebb fektetését követeli meg.
A BM Compact összefolyók 75 mm-es építési
magasságúak, ezzel nagyban növelik a beépíthetőséget. A 75 mm-es magassággal együtt a
bűzzár magassága a szabvány szerinti 50 mm
magassággal rendelkezik. Az összefolyó alapanyaga minden elemében (lefolyótest, bűzzár,
lefedő rács) rozsdamentes acél, ami alapvetően meghatározza az összefolyó élettartamát. A
lefolyó műanyag vízszintes kivezetést is tartalmaz, függőleges kivezetés esetén a csatlakozó csonk eltávolításával a függőleges csőre az
összefolyó ráültetésre kerül. A lefolyó,
a hidraulikai terhelhetőséghez igazodva, háromféle méretben készül, amelyet a lefedő rács méretével jellemzünk.
Ennek
megfelelően
100x100,
150x150 és 200x200 névleges méretű lefedő ráccsal rendelkező összefolyókat különböztetünk meg. A lefedő
rácsok rendelhetőek lecsavarozható kivitelben is, amely vagyonvédelmi szempontok figyelembe vétele esetén ad
nagy biztonságot. Az összefolyó védő-

földelési csatlakozással minden esetben felszerelt. A szaniter összefolyók piacán –szakmai véleményünk szerint- nagy érdeklődés várható ezen összefolyók iránt, ennek megfelelően a Purator Hungaria Kft „BARKÁCSPROGRAM” néven épületgépészeti ház körüli program forgalmazását kezdte meg.
Az esztétikus megjelenésű rácsozat minden
igényt kielégít, a bűzzárral egybeépített
lefedőrács kiemelése után a csatorna gyors
tisztítását teszi lehetővé, az összefolyóban öszszegyűlt szennyező anyagok gyorsan eltávolíthatóak.
Természetesen ezek az összefolyók a szociális
helységek, öltözők, zuhanyzók és WC-k előtereiben adnak kitűnő műszaki megoldást.

1/B Ipari összefolyó
Ipari területeken továbbra is a nagyobb hidraulikai és mechanikai igénybevételeknek ellenálló BM ipari összefolyókat javasoljuk.

90

HÁZ és KERT

Épületgépészet

Ezek az összefolyók már alkalmasak targonca
terhek elviselésére, valamint a technológiai
igényekhez igazodó hidraulikai terhelhetőséggel választhatóak 200x200 és 300x300 mmes rácsfeltétekkel.
A lefedő rácsok (méretük miatt) szükség szerint csúszásmentesített kivitelben is készülhetnek a balesetveszély csökkentése érdekében.
Az ipari összefolyók és a szigetelés összedolgozhatósága nagy biztonsággal megoldható, a
szigetelés típusának megfelelően ragasztókarimával vagy szorító karimával készülnek.

2. VONALMENTI VÍZELVEZETÉS
2/A szaniter vízelvezető elemek:
Hazánkban is egyre jobban teret nyer az a fürdőszobai megoldás, ahol a zuhanyzó rész
nincs magasságilag elválasztva a fürdő terüle-

tétől. Ezt a szakmai zsargon „skandináv jellegű” fürdőnek nevezi. Az épített zuhanykabinban folyóka kerül elhelyezésre a burkolati
mélyvonalban. A folyóka
vízzáró csatlakozást biztosít az oldalfal csempefelületével, és a szigeteléshez való csatlakozás
szintén biztonságosan
megoldott. A folyóka kivezetése bűzzáras.
2/B Ipari rés- és rácsos folyókák:
Ipari környezetben természetes igény, hogy a
termék a nagyobb hidraulikai és mechanikai
igénybevételt kielégítse. Ennek megfelelően
forgalmazunk rés- és rácsos folyókákat.
A résfolyóka alkalmas oldott állapotban lévő
szennyeződésekkel (pl. sör-, üdítő gyártás) terhelt szennyvizek szállítására.
A rácsos folyóka darabosabb szennyeződést
tartalmazó vizek esetén nyújt biztonságos elvezetést. A szokásos piaci igényekhez igazodva
standard rendszer került kialakításra, de bármilyen egyedi igény kielégítésére is van lehetőség.
Mályinkó József
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Szabad-e csapvizet innunk?
Az olvasóban elsőre
meghökkenést keltő
kérdést
ügyfeleink
nagy része felteszi,
amikor a háztartási vízkezelés lehetőségeiről
beszélgetünk. A budapesti hálózati ivóvíz minden előírásnak
és határértéknek megfelel. Mégis
mindenki aki a klórozott csapvízből
iszik érzi hogy ez valahogy nem jó, de
nem tudja megfogalmazni miért nem.
Egyes kimutatások szerint a rákos
megbetegedések számának növekedésében a klór használata és főleg az
ivóvíz- kezelésben való alkalmazása
jelentős szerepet játszik.
A klór kiváló fertőtlenítőszer, a kórokozók jelentős részét (bár nem mindet)
alacsony koncentrációban, nagy hatékonysággal pusztítja. Jó gomba- és algaölő tulajdonságú.
A legfőbb problémát a klóros fertőtlenítés alkalmazása során keletkező melléktermékek okozzák, ezek gyűjtő neveiken a klóraminok és a trihalometánok. Cégünk a DINAX Kft. ezen
káros melléktermékek kiküszöbölésére illetve csökkentésére dolgozott ki eljárásokat és immár 10 éve a vevők legnagyobb megelégedésére alkalmazza
azokat.
Cégünk vízkezelő szereket gyárt, ivó-,
uszoda- és ipari víz kezelésére, szűrőberendezéseket forgalmaz ivóvíz-kezelésre, és vízlágyító berendezéseket
gyárt háztartási berendezéseink védelmére.
Fúrt kút, ciszterna, szállodák, panziók vízhálózatának fertőtlenítésére
(„Legionella” baktérium pusztítására) javasoljuk DINADOX illetve
HUWASAN TR 50 klórmentes készítményeinket.

Uszodavíz-kezelés:
Magánmedencék, szökőkutak, csobogók, vízesések kezelésére a DEWAN termékcsaládot:
DEWAN-20, DEWAN-35, DEWAN-50 klórmentes uszodavíz fertőtlenítő szereinket ajánljuk.
Közösségi medencék klórmentes vízkezelésére legalkalmasabb a DEWAN-50 klórmentes
fertőtlenítőszerünk, klórgázas fertőtlenítés mellé pedig a DINADOX nevű készítményünk.

Öntudatos fogyasztóként kérdezzük meg helyi
uszodánk, strandunk kezelőit, mit tesznek a
klór mellékhatásainak csökkentése érdekében!
Háztartási ivóvízkezelés:
Az ivóvíz mechanikai szűrése fontos része a
háztartási vízkezelésnek, mivel az elhasználódott, régi vízvezeték-hálózatból folyamatosan
érkeznek kisebb-nagyobb lebegő részecskék.
Ezek méretükből adódóan bejutnak a berendezések érzékeny pontjaihoz és hosszútávon
meghibásodáshoz vezetnek, kiszűrésük tehát
különösen fontos. A szűrőbetéttel, a technológia függvényében 0,5–500 mikrométeres lebegőanyagok kiszűrése valósítható meg.
A klór eltávolítását a fogyasztói végpontnál (vagyis a vízcsapnál) érdemes végeznünk. Erre
legalkalmasabb az aktívszenes szűrés mely a vizet teljesen szagtalanná és ízmentessé teszi.
(Az eljárás másodlagos klórtermékeket a klórral
együtt eltávolítja a vízből.) A szénbetéten található egészen kis mértékű ezüst bevonat védi a
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töltetet a használaton kívüli időszakokban az elfertőződéstől.
Klórmentesítésére tehát ezüsttel
aktivált aktívszén-szűrőinket, mechanikai szűrésre pedig szűrőpatronjaink széles választékát kínáljuk. A szűrőházak – melyekbe bármelyik betét behelyezhető – szabványos csatlakozásúak, a szűrőpatronok standard méretűek, pótbetét folyamatosan kapható.
Háztartási vízlágyítás:
A felhasznált ivóvíz jelentős részét berendezések üzemeltetésére, vagy tisztítási célra használjuk. A vízkövet a csapvízben található kalcium- és magnéziumionok kicsapódása okozza. Mivel
ezek többé nem oldódnak vissza
a vízbe, a vízkövesedés megakadályozásának leghatékonyabb
módja a kalcium- és magnézium
ionok eltávolítása (vagy kiválási
koncentráció alá csökkentése).
Az úgynevezett ioncserés vízlágyító berendezés erre a problémára kínál megoldást: a kalciumés magnéziumionokat nátriumio-
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nokra cseréli. Mivel a nátrium sói
a vízben jól oldódnak, nem okoz
vízkövet.
A kalcium-magnézium tartalom
mutatószáma a német keménységi fok. Ennek jellemző értékei:
0-5 nk°: alacsony, fogyasztásra
tartósan nem alkalmas
5-8 nk°: megfelelő. fogyasztásra
alkalmas, vízkőkiválást
nem okoz
8-14 nk°: magas, a vízkövesedés
már problémákat okoz
14 nk° felett: nagyon magas, a
vízkövesedés miatt a berendezések élettartama
jelentősen lecsökken
Cégünk ingyenes, megvárható
vízkeménység-méréssel, és a
DINAMATIC vízlágyító család forgalmazásával szeretne hozzájárulni a háztartások vízlágyítási problémáinak megoldásához.
DINAX Vízkezelési Kft.
1163 Bp., Sárga rózsa u. 13/b.
Tel.: 403-0937; Fax: 402-0877
E-mail: dinax@dinax.hu
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bemutatkozik!
Egyre elterjedtebb az a felfogás, hogy a munka, a sport, a fizikai és szellemi leterheltségből
eredő 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 akupresszúrás hatásának, másrészt a relaxáció következ-

tében felszabaduló endorfinoknak köszönhetően.
Mivel Ön valószínűleg fontosnak tartja, hogy
vendégei a wellness területén is a legjobb szolgáltatást kapják. Ehhez szeretnénk segítséget
nyújtani, és szíves figyelmébe ajánlani a világ
eladási listáit méltán vezető hidromasszázs
kádjait, a HotSpring és Tiger River masszázsmedencéket.

Engedélyek, vizsgálatok
A HotSpring Magyarország Kft. rendelkezik az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével,
miszerint közegészségügyi szempontból engedélyezik a Watkins Manufacturing Corp. által
gyártott masszázsmedencék és vegyszerek alkalmazását. A HotSpring Magyarország Kft.
Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott en-
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gedélyei megtalálhatók az ÁNTSZ honlapján a:
http://www.antsz.hu/down/kulso/jogszabalyok/lista2005_06.htm linken.
A fent említett amerikai gyártmányú hidromasszázs medencék elektromos rendszere
európai TÜV szabványnak megfelelően készül,
így medencéink az Európában használt 230 Vos elektromos hálózatról üzemeltethetők. Az
automatikus fűtő és tisztító rendszerrel ellátott
kádak ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer
alatt készülnek. Minden HotSpring medence
tökéletesen szigetelt konstrukció. Amit használunk, egy többrétegű,
zárt cellás hab szigetelés a maximális energiatakarékosság és a csendes működés érdekében. Egy független szakértői csoport, az
Exponent Inc. egyik vizsgálata a hidromasszázs medencék fogyasztására terjedt ki.
Az általuk bevizsgált hidromasszázs medencék
közül a Magyarországon is forgalmazott
HotSpring modelljei bizonyultak a leggazdaságosabbaknak alacsony fogyasztásukkal és elenyésző üzemelési költségeikkel. Termékein-
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ken az EE jelzés bizonyítja, hogy a HotSpring
vezető az energiatakarékos medencék tervezésében és gyártásában.
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dencék fix vízbekötést nem igényelnek. A víz
feltöltése fölülről a szűrőházon keresztül történik. Vásárlás után sem feledkezünk meg ügyfeleinkről, a medence karbantartásához szakembereket biztosítunk, továbbá a vízcserék
időpontját figyelemmel kísérjük. Ennek elősegítése érdekében hoztuk létre Üzleti partner
kártyánkat. A kártya érvényességi ideje alatt a
kártya tulajdonosa jogosult a HotSpring hidromasszázs kádja havi ingyenes ellenőrzésének
és vízcseréjének igénybevételére, valamint a
tartozékok és kiegészítők kedvezményes
megvásárlására.

Beüzemelés, karbantartás
A megvásárolt medencét a beüzemelés helyszínére szállítjuk, továbbá gondoskodunk a
kád telepítéséről. A medence helyének kiépítéséhez megfelelő információt nyújtunk, és a
beüzemelést saját szakemberünk végzi. Az általunk forgalmazott kültéri hidromasszázs me-

Vegyszerek
A medence vizének kezelésére
szolgáló, bevizsgált vegyszerek
nagy kiszerelésben is kaphatók
bemutatótermünkben, vagy
akár telefonos
rendelés útján
postai utánvéttel
is beszerezhetők.

Finanszírozás
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani finanszírozási
lehetőségeinket. Igény szerint részletfizetési,
illetve lízingelési (tartós bérlet) konstrukciókat
kínálunk céges ügyfeleinknek.

Garanciális cserelehetőség
Minden modellünkhöz egyedi, határozott
idejű garancia jár. Üzleti partnerkártyás vásárlás esetén a kötelező garanciális időn túl
egy évvel meghosszabbodik a garancia ideje. Az Üzleti Partnerkártya minden évben
meghosszabbítható. A kiterjesztett garancia
keretén belül garanciális cserelehetőséget
ajánlunk: ha medencéje nem javítható, új

