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Házunk érzékszervei,
avagy a szem, száj helye
A lakások, lakóépületek külső megjelenését
leginkább a nyílászárók határozzák meg. Fontos alapelv például, hogy a lakásbejáratnak
hang-súlyos szerepet kell kapnia. Ahhoz azonban, hogy az elmélet gyakorlattá válhasson, a
megrendelőnek is komoly szemléletváltozáson
kell keresztülmennie.
Bejárati ajtók
A bejárat a családi ház
fókusza: ez “vezeti rá”
az érkezőt az épületre de a tervezőről, a tulajdonosról és a lakókról is
a lakásbejárat (és környezete) alapján formálunk véleményt. A bejárati ajtók nagyon sokfélék lehetnek. Abban
azonban megegyeznek, hogy túlnyomó többségük gerébtokos kivitelű. Elhelyezésüknél,
beépítésüknél régebben rabicolást készítettek. A mai korszerű homlokzati nyílászárókat a
tokok szabályszerű kiékelésével, a tokokra
szegezett beépítő kapocslemezek rögzítésével
helyezik el. A tokok körülzárására rugalmas tömítő-zsinórok és helyszínen habosított anyagok használatosak. A bejárati ajtók anyaga az
ezredforduló éveiben sokat változott. Az eddig
legelterjedtebb fa- és
fémtermékek mellett
megjelentek a műanyag
szelvényű és műanyag
“táblába” sajtolt nyíló
szárnyú típusok is. A
legismertebbek a köztes
megoldású, műanyagkötési bázisú ún. MDFlapokból profilmart ajtó-

lapok. Az ajtólapok (vagy a keretbe kapcsolt
betétek) hőszigetelő magot tartalmaznak. A
bejárati ajtó lényegét a szárnykeret és betétje
jelenti, hiszen - vagyonvédelmi és hőtechnikai
szempontból - ezek érintkeznek a külvilággal.
Beltéri ajtók
A belső ajtóknak műszaki értelemben nincs a
bejáratiakhoz hasonló jelentőségük. Csak határoló funkcióval bírnak: az egyes helyiségek
hermetikus elkülönítése nem minden esetben
kardinális kérdés. Ezek is két fő szerkezeti
elemből állnak: a tokból és a szárnyból. Az ajtótokok egészen napjainkig egyszerű hevederes, illetve pallótokos kivitelben készültek. A
helyszínen beépíthető tokos változatok csak az
utóbbi időben kezdtek elterjedni. Óriási előnyük, hogy - az utólagos beépítés miatt - kész
felülettel készülhetnek. (Ilyenkor ugyanis már
nem kell tartani a mechanikai sérülésektől.)
Ráadásul a nedvességre csak minimális mértékben érzékenyek, és például bútorzat részeként is funkcionálhatnak, stb.
Betétes ajtólapok
Az ajtók betételeme lehet a lap anyagával azonos, attól eltérő, valamint üveg. Igen kedveltek
az igényes kidolgozású profilkeretes fabetétes
beltéri ajtók, amelyek betétjeit alacsonyabb
stabilitású és akusztikai értékű szendvicsszerű
elemek töltik ki. A minőség szempontjából legalább annyira fontos a betét és a szárnykeret
csatlakoztatása, mint maga a betét. Régi ajtóknál tapasztalhatjuk (ahol az egyrétegű üvegezést szárazon, lécprofillal szegezve építették
be), hogy a hanggátlás minimális, sőt: ajtócsukáskor még hanggerjesztés is megfigyelhető.
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A betétes ajtólapok gyártásánál a faanyagokon
kívül habosított PVC, vagy fokozottan tűzálló
MDF-alapanyagú lapokat használnak, amelyek
rátétekkel vagy díszítőmarásokkal “öltöztethetőek”. A PVC-panel előnye a gyors elkészíthetőség, hátránya a fajlagosan magas ár, a jelentős terhelés és a gyengébb “k”
érték (a “k” egy hőszigetelési
jelzőszám), a felület viszonylagos sérülékenysége, valamint
az utólagos javítás igen körülményes volta. Az MDF-alapanyagú, fokozottan vízálló panelek elterjedését magyarázza, hogy könnyűek, jó hőszigetelők, továbbá, hogy bemart
mintázatukkal új lehetőséget
adnak a műanyag és fémszerkezetű ajtók tervezői és gyártói számára. Emellett, ellentétben a különféle műanyag szigetelőhabokkal, anyagukban is környezetbarátnak
mondhatóak. A keményfa alapú MDF jól festhető, és idővel - szükség esetén, rendszeréből
adódóan - könnyen javítható. Napjainkban egyre inkább teret nyer az MDF-elemek színezése
is. A festett MDF-panelek éleit a méretre vágást követően - még beépítés előtt - szilikonnal
zárják. Számos előnye - és a műanyag betéteknél kedvezőbb ára - oldja a fa és műanyag
(vagy fém) kapcsolatának minősége miatti félelmeket.
Ajtók és kapuk méretértelmezése
Az ajtók méretrendszeréről tudnunk kell, hogy
az építési terveken a méreteket cm-ben adják
meg, míg az ajtók és a kapuk gyártmányterve-
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in mm-adatok szerepelnek. Általában a tört formák használatosak, ahol a számláló az ajtó
névleges szélessége, a nevező, pedig a névleges (padlóvonaltól mért) magasság. Ha a méreteket szorzatként közlik, akkor az első szám
a szélességet, a második a magasságot jelöli.
(pl.: 220x240 cm, vagy 2200x2400 mm).
Ezeket a méretelemzéseket azért érdemes
megjegyeznünk, mert attól függően, hogy milyen módon kívánjuk az ajtót beépíteni - előre
vagy utólag -, tudnunk kell, hogy a csatlakozószerkezeteket milyen méretűre alakítsuk.
Ablakok
Az ablakok típusát, méretét a tervezéskor határozzák meg. A homlokzatformáló szerepükön
túl igen fontos szempont a benapozás és a szellőzés biztosítása is. A homlokzattervezéskor az ablak, mint építészeti
formaelem, igen hangsúlyos.
Ennek ellenére ahhoz, hogy
egy ház karaktere az átlagostól
eltérő legyen, nincs szükség
feltétlenül egyedi ablakokra: a
feladat egyedi elrendezésű típusablakokkal is megoldható.
Az egyedi igényeket - pl. télikert, ablakkert, franciaerkély - is az épület karakterének megfelelően kell kielégíteni. A benapozás mértéke, a vonatkozó előírások szerint, az adott alapterületű helyiség üvegfelületeinek arányában határozható meg. A szabályok
- melyek a tájolást és a felületeket tekintik mértékadónak - egységesen értelmezik a legros-
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szabb és az optimális benapozási feltételeket.
Az ablakkávákat a több száz éves váraknál is
amiatt képezték ferdére, hogy a benapozás, illetve a bevilágítás a lehető legtökéletesebb legyen. Manapság ezt a megoldást már többékevésbé elfelejtettük, pedig egy 60 cm tokszélességű ablaknál, ahol a vakolt fal közel ugyanilyen széles, a merőleges felületek sokat rontanak a fényviszonyokon. Érdemes hát a káváknál kívül, vagy ha lehet, belül, alkalmazni ezt a
kialakítást. (A benapozás akkor a legjobb, ha a
besugárzás ideje alatt a fény a lakótérből a lehető legnagyobb padozati felületet pásztázza
át, azaz: ha a mérhető felület és az időegység
hányadosa maximális.) Energetikai szempontból egy nyílószárnyas ablak hőátbocsátási tényezője 30%-kal rosszabb egy fix üvegezésű
ablakénál vagy üvegfalénál. A fejlett országok
ablaktípusai kibővülnek ún. rés- vagy panelszellőzőkkel, amelyek - kézzel vagy automatikusan - a helyiség filtrációs igényei szerint állíthatóak. A panelszellőzők tulajdonképpen olyan
ablakok, amelyek külső oldalán zsalulevelekhez hasonló fix zsalus szellőzőrács van. Sorolásuk és beépítésük azonos az ablakokéval. Az
egyre több helyen használt árnyékolók az ablak és a ház adottságaihoz mérten különböző
fix és állítható zsalukkal készülnek. Építészeti
formaelemekként kedvezően vagy éppen kedvezőtlenül befolyásolhatják az épületek külső
megjelenését. Jelentőségük vagyonvédelmi és
energiatakarékossági szempontból sem elhanyagolható.
Az ablakrácsok egy időben szinte elvesztették
jelentőségüket. Ma azonban újra egyre komo-

lyabb igény van rájuk. Alkalmazzák őket mellvédfalak magasítására, vagyonvédelmi feladatok ellátására, de franciaerkélyek korlátrácsozataként is.
Ablakbeépítések
Az ablakok beépítése tájegységenként és az
egyéni elképzeléseknek megfelelően változik.
Történhet a falazással egy időben és utólag is.
Egy időben történő elhelyezés esetén a kitűzött helyen szintbe és függőlegesbe állítják az
ablakokat. Több szempontból szabálytalan és
hibás gyakorlat az, hogy a téglasorokat egyszerűen a tokhoz ütköztetik, és a tokot soronként a falhoz szegezik. A megoldás műszakilag
helytelen voltát a következőkkel támaszthatjuk
alá:
– a felső soroknál a habarcstömítés kiszakadhat, ami lejjebb hullva a tokkeretet ívesre
nyomhatja,
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– száradáskor az ablak mozgását nem követi
rugalmas hőszigetelő anyag,
– a kávák vakolása (azaz: a kis hely) miatt az
ablak nyílószárnyai alig funkcionálnak.
A falazással egyidejűleg természetesen szabályosan és tökéletesen is beépíthető egy ablak,
csak be kell tartani a technológiai előírásokat.
A legjobb mégis, ha erre csak az épület
szerkezetkész állapotában, esetleg már a belső vakolások és betonozások után kerül sor,
mert így elkerülhetőek a sérülések, és az építési nedvesség sem károsítja az érzékeny részeket (fák, vasalások, pácok, üveg, stb.). A
káva nélküli szerkezetek vakolása után az ablakok utólag igen egyszerűen behelyezhetőek.
Az ábrák szerinti technológiát követve látható,
hogy a támasztópapucsok pontos rögzítésével
a helyszínen, az ablak végleges beemelésekor, az oldalsó ékek elhelyezésekor csak az
egyirányú függőlegest kell lemérni. Az ablakok
külső, szerelt ablakkönyöklői ugyancsak egyszerűen beépíthetőek.

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

70

HÁZ és KERT

Nyílászárók

A Fakro cég a legnépszerűbb ablakai közé tartozó
(FTP-V, FTP-W) és a legújabb ablakára (FPP)
most ajándékba XDP páraáteresztő fóliagallért ad.
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 0tól 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.

A Fakro Magyarország
Kft. további údonságaihoz tartozik az LSF tűzálló padlásfeljáró lépcső.
Az LSF tűzálló lépcsők egyrészt a padlásra való feljutást
szolgálják, másrészt az épület belsejében keletkezett tűz
esetén tűzfalként is működnek. Megakadályozzák a tűz
és a füst bejutását a tűzmentes térbe, értékes időt
teremtve ez által a tűzoltók megérkezéséig.
A tűzállóság magas paramétereinek köszönhetően a lépcsők használhatóak, olyan helyeken ahol
megvan a lehetőség a tűz útjának elzárására.
Az összezárás ollószerű módja lehetővé teszi a
lépcsők kisméretűre való összehajtását, így azok
kis terekbe is beépíthetőek.
A csapóajtó nyílási szögének speciálisan megtervezett regulációs mechanizmusa miatt a lépcsők
rövidítés nélkül hozzáigazíthatók a helyiség magasságához.
Az S-alakú elemekből felépülő oldal elegáns és
modern stílust kölcsönöz a lépcsőknek.
Jellemzői közé tartoznak:
- könnyű beépítési mód, melynek köszönhetően
a lépcsőt 3 személy is beépítheti és annak
hossza könnyen, rövidítés nélkül hozzáigazítható a helyiség magasságához
- a vevők a lépcsőt teljesen összerakott állapotban kapják meg és nem igényel semmilyen előzetes szerelést
- a lépcsők szigetelőgumival vannak ellátva,
melynek térfogata a magas hőmérséklet hatására megnő, ez által megakadályozza a füst átjutását a tűzmentes térbe
- az ollószerű összezárási módnak köszönhetően kicsi a doboz mérete
- 3 év garancia
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Mechanikus védelem a nyílászárókon
Tudomásul kell vennünk, hogy lakásunk védelméről sem a rendőrség, sem más nem fog
gondoskodni; ebben legelsősorban is magunkra kell számítanunk. Nekünk kell eldönteni, hogy mekkora költséget tudunk szánni vagyonunk biztonságára, mennyi az elfogadható
és mennyi a megfelelő biztonság.
A biztonsági szint fokozását valószínűleg pénzköltéssel kell kezdenünk. Óvakodjunk azonban
az olcsón kínált primitív kiegészítő és hevederzáraktól. Csak megfelelően leellenőrizhető, telephellyel, üzlettel rendelkező szakcégtől,
szakkereskedőtől vásároljunk minőségi eszközöket. Erre a minőségre a legelfogadhatóbb
garancia a minősítés, amelyet (ha van) a szakelőadók természetesen megmutatnak a vevőnek. Azt is figyeljük meg, hogy a minősítés
nem járt e még le; a betörők is fejlődnek
ugyanis, emiatt a minősítő okirat 3 év után érvényét veszti, ha nem újítják meg.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakásbetörések döntő többségét a nyílászárók - ajtók,
ablakok - feltörésével, erőszakos kinyitásával
követik el. Éppen ezért a nyílászárok biztonságát kell alaposan szemügyre venni: a második
emeletig az ablakokat is, ennél magasabban
pedig elsősorban a bejárati ajtót.
Sajnos az emeleti lakások ellen is követtek el
lakásfeltöréseket, ezért vizsgáljuk meg, hogy
nincs-e olyan tárgy az ablakaink közelében,
ami jó mászóka lehet egy ügyesebb betörő
számára. Villámhárító vezetékére, esőcsatornára, házhoz közel álló fára és hasonlókra gondolunk, és ha ilyet találunk, akkor ne érezzük

magunkat túlságosan biztonságban, még a
harmadik emeleten sem. Persze csak addig,
amíg a megfelelő ellenlépéseket nem tettük
meg. A fa koronája esetleg kissé visszavágható, az esőcsatorna vagy a villámhárító szakszerűen áthelyezhető az ablakoktól távolabbra, sima falfelületre. Végső esetben pedig marad az
ablak védelme: az egyszerűbb megoldás a vé-
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dőfólia - amely ilyen esetben hatásos lehet - a
biztonságosabb pedig a védőrács.
Az alacsonyabban fekvő ablakokat mindenképpen védenünk kell. Bizonyos fokú védelmet itt
is jelentenek az üvegre ragasztható fóliák, de
azért ezeket elsősorban arra találták ki, hogy
egy betört kirakatba ne lehessen azonnal benyúlni, vagy a kivágott, kitört üveg nyílásán ne
lehessen benyúlni, és a kilincset elfordítani.
Ahol a betörő számára néhány percnél több
idő áll rendelkezésre, ott már inkább a védőrácsot ajánljuk, ezen belül is inkább az ablakkal
nem együttnyíló, a falba megfelelően rögzített
megoldás. Az ablakok esetében a társasházaknál függőfolyosóról megközelíthető ablakok
is ebbe a csoportba tartoznak.
Külön figyeljünk az erkélyekre, loggiákra, mert
ezek még egy magasabban lévő lakást is sérülékenyebbé tesznek. Itt sajnos gondolnunk kell
még arra is, hogy felülről (pl. lapos tetőről,
vagy kevésbé jól védett lakásból) kötélen
ereszkedhet le a betörő, és az erkélyre bemászva már van lehetősége az erkélyajtó kinyitására. Az összes erkély berácsozását persze
mi sem szívesen ajánlanánk, de az erkélyajtó
megerősítését, zárható kilinccsel való ellátását
azért igen.
Az ablakok és akár az erkélyajtók védelménél
ne felejtkezzünk meg még egy lehetőségről, a
redőnyről. Biztonsági célokra gyártanak fémből készült, igen szilárd, sőt zárható, vagyis a
lehúzás után belülről rögzíthető biztonsági redőnyöket is. Ezek elsősorban az éjszakai besurranók ellen jók. Napközben nemigen tarthatjuk állandóan lehúzva az összes redőnyt (de
egy-egy kritikus ablakon igen), a hosszabb időre magára hagyott lakásnál meg éppen nem

ajánljuk, hogy a tájékozódó betörő számára jelzést adjunk; a lakás napok óta üresen áll, „szabad a vásár”. Meglévő fa- vagy műanyagredőnynél, egyszerű, házilagos megoldással
akadályozzuk meg a redőny feltolását; pl. egy
keresztfuraton átdugott szöggel, stifttel.
Tudnunk kell, hogy egy ajtó biztonsága a leggyengébb láncszemétől függ. A régi, lakótelepi bejárati ajtók fenyőléc keretbe helyezett farostlemez burkolású, „könnyűszerkezetes”
megoldások. Ezek betörés elleni biztonsága a
nullával egyenlő, a meglévő hengerzárbetétet
jobb minőségűre teljesen fölösleges kicserélni, hiszen az ajtó egyetlen mozdulattal beszakítható, egy erősebb csavarhúzóval befeszíthető. A minimális biztonságot itt - a biztosítók elvárásainak is megfelelően - a minimum négypontos zárás létrehozása jelenti.
A meglévő - a kilincset is mozgató - zár fölé
szereljünk egy jó minőségű kiegészítő zárat;
akár bevéső, akár ún. rászegezős kivitelűt.
Fontos, hogy a zárbetét kívülről megfelelően
védve legyen. A legkritikusabb feszítő magasságban (kb. 80 cm) hevederzárat szereljünk
fel. Ez két ponton záródik (így van meg összesen az előírás szerinti négy), és egyben a pánt
oldal felől a kiemelést is gátolja, vagyis az ajtót
nem lehet leemelni a pántról. Igen fontos,
hogy a hevederzár zárlemezei ne a gyenge minőségű tokra, hanem közvetlenül a falra legyenek erősítve, mindkét oldalon. Meg kell mondani azonban, hogy az ajtók ettől még továbbra is sérülékenyek maradnak, de az erőszakos
behatolást már némiképpen lelassítottuk.
Ha a védelemben tovább kívánunk haladni, akkor az ajtó pántoldali védelmét erősíthetjük kissé, pl. kiemelésgátló felszerelésével. A zárt aj-
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tónál tulajdonképpen ez is egy további záródó
pontot jelent, persze csak akkor, ha a tok szilárdsága elfogadható.
Ezzel értünk igazán a következő fokozathoz: a
gyenge léc ajtókeretet szögvassal erősítsük
meg, de még inkább cseréljük ki új, acél zártszelvényből készültre. A tokot a falazathoz rögzítsük falazókörmökkel, vagy megfelelő számú
dübellel. Az erős tok a felszerelt zárak szilárdságát is javítja, és az egész ajtó biztonságát növeli, különösen, ha a pántok álló részét ráhegesztjük a tokra.
Most már újra maga az ajtószárny a leggyengébb pont, ezt kell erősítenünk. A meglévő - farostlemez borítású - ajtón némiképpen segít
egy lemezborítás. Erre egy viszonylag erős, de
nem túlságosan nehéz, 2 mm vastag alumínium ötvözetű lemez lehet például megfelelő,
amelyet kívülről, kapupánt csavarokkal rögzítsünk az ajtó lapjára. Ezzel nem csak az ajtó szilárdsága nő, hanem a feszítési pontoknál nehezebb a feszítővasnak fészket képezni, a vasat megtámasztani. A megerősített fa ajtónál
természetesen sokkal erősebb a teljesen fémből készült, de nyilván költségesebb is. Persze
ma már nagyon sokan, sőt túlnyomórészt kifejezetten szakcégektől beszerzett biztonsági
bejárati ajtóra cserélték régi bejárati ajtajukat.
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Az új zárt közlekedőből megközelíthető társasházak esetében eleve biztonsági bejárati ajtókat telepítenek. A lakótelepi házakkal szemben
az új társasházak pillérvázas építési technológiájához téglakitöltő falazat kapcsolódik, így a
betörőknek egyszerűbb a falazatot kivágni, hiszen lyukacsos falazóelemből, vagy könnyűbetonból készülnek.
Ugyancsak viszonylag sérülékenyek a régi bérházak kétszárnyú bejárati ajtajai. Ezek közül is
leginkább a lencsés húzó-riglis változat a leggyengébb, melyet befeszítve, a riglit egyszerűen felhúzzák, és a két szárny kitárul. Ez ellen
úgy védekezhetünk, hogy a riglit egy vékony
alumínium lemez-csíkkal fedjük le, amelyet az
ajtóhoz csavarozunk. Közvetlenül a riglit is átfúrhatjuk, és egy oldható csavart hajthatunk
keresztül rajta. Az átfordítós rigli már nehezebben nyitható ki, de azért ennek is érdemes lemezzel borítani az átfordító karját.
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A kétszárnyú ajtókra kifejlesztett, négy ponton
záródó hevederzár mindenképpen ajánlatos
ezekre a bejárati ajtókra. Ez a rigli-húzós módszert is megakadályozza, és egyben egy szilárd, erős zár kerül az ajtóra. Egy gyenge pont
azonban még sokszor ilyenkor is marad.
A kazettás ajtók vázszerkezete viszonylag erős,
de a kazetta borítólapja berúgható, és a zárt ajtón egy akkora lyuk keletkezik, amelyen könynyedén át lehet bújni. Érdemes ezért a kazettás ajtókat is belülről lemezborítással megerősíteni. Még jobb az ajtószárnyra szerelt külső
rács, melyet kívülről nem oldható kapupánt
csavarokkal, nagy méretű alátétek felhasználásával erősítsünk az ajtóra.
A legbiztonságosabb pedig - akár egy-, akár
kétszárnyú ajtóról van szó - a rácsos ajtó, a falba rögzített pántokkal és megfelelő zárral. Lehet, hogy ennek a nyitása, zárása kicsit “macerásabb”, de legtöbbször már maga a rácsos
ajtó elrettenti a rossz szándékú betolakodót.
Tulajdonképpen most értünk csak oda, ahol
legtöbbször kezdeni akarják az ajtó biztonságának növelését, a megfelelő zár kiválasztásához. Akkor érdemes csak egy jó zárra viszonylag sok pénzt költeni, ha azt egy erős, biztonságos ajtóba tudjuk beszerelni, és magát a zárat is meg tudjuk védeni.
Az elterjedt hengerzár-betéteknél még az egyszerűbb, ún. egy csapsoros kulcsvariációja is
elegendően nagy ahhoz, hogy álkulccsal ne-

héz legyen kinyitni (sajnos egyáltalán nem lehetetlen). A legtöbbször azonban a bajt a rossz
szerelés okozza. Az ajtó síkjából kiálló hengerzárat fogóval eltörik, és az ajtót másodpercek
alatt kinyitják. A legfontosabb szabály tehát,
hogy a hengerzárat kívülről olyan pajzzsal védjük meg, amelyből az egyáltalán nem áll ki, a
pajzs anyaga erős acél, és csak az ajtó belseje felől szerelhető. A drágább zárbetétek megfelelő védelemmel vannak ellátva felfúrás és törés ellen is.
A hengerzárak esetében az is biztonsági szempont, hogy mennyire könnyű hozzájuk pótkulcsot készíteni. A jobb gyártók csak ellenőrzötten bocsátanak ki nyerskulcsot az utángyártáshoz, és a másoláshoz, a zárhoz adott eredeti kódkártyát is kérik. A több csapsoros hengerzárakhoz eleve körülményesebb pótkulcsot
készíteni, és álkulccsal is nehéz kinyitni őket.
A hengerzáraknál kevésbé sérülékenyek a bevéső kéttollú kulcsos zárbetétek, ezeknél viszont a megfelelő kombinációs szám a kritikus
pont. Az elterjedt ún. 700-as zárak kombinációs száma például túlságosan alacsony, álkulccsal kinyitható, így nem minősülnek biztonsági zárnak. Ezeknél sokkal jobbak az ún. súlyzárak, amelyeknél a lamellákat nem rugók, hanem saját súlyuk mozgatja. A kéttollú kulcsos
záraknál már magán a kulcson is látható, hogy
milyen kombinációs szám várható tőle, menynyire biztonságos.
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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 központi fűtésrendszer fejlődése

A modern központi fűtés több mint száz éves.
Eleinte elsősorban gőzfűtést alkalmaztak, mely
a gőz egyszerű előállítása és szállítása miatt
volt kedvező. Később a melegvíz vált általánossá, és napjainkban is ezt használjuk hőhordozóként. A radiátoros fűtés eleinte gőzfűtés volt,
és zömmel nagyobb létesítmények fűtésére
használták. Előnye abban rejlett, hogy egy központi kazánházzal akár egy komplett gyártelepet el lehetett látni fűtési energiával, és egyben
technológiai gőzzel. Épületek, társasházak fűtésére is felhasználták ezt a fűtési módot, mely
hazánkban még ma is számtalan középületben
megtalálható. A gőzfűtés hátránya a rendkívül
rossz hatásfok, előnye az egyszerű üzemeltetés. Később forró vizes kazánok váltották fel a
gőzkazánokat, mely fűtési rendszerekhez még
mindig nem volt szükség, fűtési keringető szivattyúkra, azaz gravitációs elven működtek. A
gőzös és a vizes rendszerek radiátora a bordás
csőradiátor, illetve az öntöttvas radiátor volt. Az
öntöttvas radiátornak a végtelen élettartama, a
hatalmas tömege és a nagy víztartalma volt az
előnye, ami nagy hőtehetetlenséget eredményezett, mely az akkor nehézkesen szabályozott gőz és forró vizes kazánokhoz elengedhe-

tetlen volt. A következő lépcsőfok a 90/70°C
szabályozott hőfoklépcsős fűtés volt. Erre méretezték a lakótelepi épületek fűtési rendszereit, melyek még mindig gravitációs elven, tehát
keringető szivattyú nélkül működtek. Itt jelentek meg először az alumínium, illetve egyéb
más lemezradiátorok is. A szabályozástechnika fejlődése tette lehetővé az alacsony hőmérsékletű, időjárásfüggő szabályozással ellátott
kazánok megjelenését, mely magával hozta a
75/65°C-os hőlépcsős rendszerek széleskörű elterjedését. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a
fűtési előremenő hőmérséklet a fűtési szezon
nagy részében 60 °C alatt van, így nincsen
égett por szag, és a radiátor érintése nem okoz
égési sérüléseket. A legújabb fejlesztésű kondenzációs kazánok bevezetésével már a radiátoros fűtési rendszereket a tervezők 60 fokos
maximális fűtési előremenő hőmérsékletre méretezik. Ez a régebbiekhez képest nagyobb radiátorfelületeket igényelne azonos leadott
hőteljesítmény mellett, mégsem lehet ezekben
a lakásokban hatalmas radiátorokat látni. Ez a
következőknek köszönhető: a mai modern lemezradiátorok fajlagos hőleadási képessége
sokkal nagyobb, mint a régi öntöttvas, vagy az
első sorozatú lemezradiátoroké, valamint a mai
épületek hőigénye sokkal kisebb, mint a régi
épületeké. Aki ma “modern” radiátoros fűtést
szeretne, az alacsony hőmérsékletre méreteztesse a fűtési rendszerét, és időjárásfüggő kazánnal lássa el. Érdemes mindenhová termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni, kivéve
abba a helyiségbe, ahová a szobatermosztátot
szerelték. (Oda azért nem szabad, mert a szobatermosztát
és a termosztatikus radiátor fej egymás ellen szabályozna.) Ezzel megvalósítható, hogy
minden helyi-
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ségben az ott szükséges hőmérséklet legyen,
ne legyen túlfűtés, az alacsony hőmérsékletű
fűtőfelületek miatt nem lesz égett porszag, a
radiátorok is lassabban fognak porosodni, és
elkerülhető így az épület indokolatlan túlfűtése
is, ami energiafelhasználás szempontjából
nem egy utolsó szempont. Maga az alacsonyhőmérsékletű kazán, vagy kondenzációs kazán alkalmazása is jelentős energia-megtakarítást jelent. A radiátorok kiválasztásánál igen
sok mindent kell figyelembe venni: teljesítmény, méret, nyomásállóság, korrózióállóság,
tetszetős külső, tisztíthatóság, élettartam, ár,
szerelhetőség stb., mind mérlegelési szempont. A döntést általában a tervező és a lakó
közösen hozza meg. Igen gyakran azonban az
is előfordul, hogy a vállalkozó, szerelő, kivitelező választja ki a fűtőtestet, a saját érdekeit
szem előtt tartva. Ez
sokszor messze van az
optimális változattól. A
következőkben a fűtőtestek kiválasztásán túlmenően a szerelhetőség, a csere lehetőségeit vizsgáljuk meg, elsősorban lakások ese-

tében. Érdemes a radiátorok anyagát
jól megválasztani! Ha valakinek öntöttvas álló kazánja van, a fűtési rendszere
vascsővel van szerelve, akkor tetszőleges radiátort vásárolhat hozzá. Amennyiben rézzel szerelt a fűtési rendszer,
az alumínium radiátor alkalmazását kerülni kell, mert a két anyag nagy elektropotenciál különbsége miatt az alumínium lassan el fog fogyni, a radiátorok
csöpögése, kilyukadása várható, és a
fűtési rendszerben keringő alumíniumoxid a kazán hőcserélőjében is kárt
okozhat. Erre azért a mai gépészeti
szerelési technológia megoldást ad
megfelelő csatlakozó formájában, ahol
a rézcső és a radiátor találkozási pontja
van. Régen azért ódzkodtak a megrendelők és a szerelők az alsó bekötéstől,
mert elég nehéz pontosan és esztétikusan a
radiátorhoz alulról felállni. Ma már potom áron
lehet kapni a nevesebb gyártók lapradiátoraihoz sablont, amivel ez egyszerűen megoldható, valamint érdemes megvásárolni a csővezeték gyártó ide tartozó speciális bekötőcsöveit,
amivel hiba nélkül és gyönyörűen lehet a radiátorokat bekötni. A bekötők ára, mára már a
normál pénztárcájú ember zsebét sem terhelik
túlságosan meg. A szerkezeti méretek közül a
hosszúság, magasság és mélység mellett igen
fontos az ún. közcsavar távolság, mely a csőkötés távolságát jelenti. Ez utóbbi sajnos nem
egységes. A tagos jellegű fűtőtesteknél a
közcsavartávolság, míg a modern lapfűtőtesteknél a teljes szerkezeti magasság kerek szám. Így például
a közismert 600-as
méretű tagos, illetve
lapradiátor kötéstávolsága között mintegy 50 mm különbség van. Ugyancsak
megnehezíti a különböző szerkezetű típusok cseréjét a
közcsavarnak faltól
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való távolsága. Ezt a
méretet a fűtőtestek
tartozékát jelentő
tartó- és függesztőszerkezetek mérete
szabja meg. Ez nem
egységes még sokszor a gyártmányon
belül sem, például a
modern lapradiátoroknál. Igen fontos szerkezeti tulajdonság a bordázottság. A hagyományos tagos fűtőtestek helyigénye viszonylag
nagy. Ezért a hőleadást bordák alkalmazásával
fokozzák. A látható bordák többnyire csúnyák,
de hőtechnikai szempontból sem
kedvezőek. A lakók hőérzetét
előnyösen befolyásolja a sugárzással leadott hő. Ennek mértéke
elsősorban a hőmérséklettől és a
felület nagyságától függ. Bordás
hőleadóknál a sugárzási hányad
alacsony, ezért sokan úgy vélik,
hogy elsősorban nem túl hideg
időben a fűtés rossz. Ennek oka
az, hogy a felületi hőmérséklet lecsökken, bár a fűtőtest összes
hőleadása elegendő. A tagos radiátorok sugárzásos hőleadása alacsony (10-15%), míg ebből a szempontból is a lapradiátorok a legkedvezőbbek, például a konvektor lemez nélküli
egysoros lapnál 25-30%. A többsoros konventorlemezes fűtőtestek ebből a szempontból
kedvezőtlenebbek, de így is jobb hőérzetet
keltenek a tagos radiátoroknál. Végül a szerkezeti jellemzők közé sorolható a felületi minőség
is. Napjainkban tetszőleges színű radiátorokat
lehet beszerezni, általában igen magas felárral. Hőtechnikai szempontból az alkalmazott
festékek kedvező hősugárzási jellemzőkkel
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rendelkeznek. Minél fényesebb, polírozottabb
a felület annál jobban romlik a hősugárzás.
Legkedvezőtlenebbek a krómozott felületek,
melyeket egyes különleges formájú törülköző
szárítóknál alkalmaznak, de ezeknél nincs jelentősége hősugárzásnak. A radiátorok elhelyezése igen lényeges kérdés. Arról már említést tettünk, hogy a hősugárzás igen kedvező
hőérzeti és energiatakarékossági szempontból. Erre tekintettel kell lenni a fűtőtestek elhelyezésénél is. A hősugárzást lehetőleg ne árnyékoljuk függönnyel, burkolattal, bútorral. A
belső falnál elhelyezett fűtőtest igen rossz függőleges irányú hőmérsékletváltozást eredményez. Az ablak közelében és a
padlónál fázni fogunk, míg a
mennyezet alatt meleg van. Ez
bizonyosan túlfűtést is eredményez, a rossz hőérzet mellett. Az
ablak alá helyezett radiátor meggátolja az ablaknál lezúduló levegő bejutását a tartózkodási zónába. A fűtőtestek felszerelése
gyári rögzítő szerkezettel történik, az azokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ügyelni
kell a falak teherbíró képességére, esetleg lábakat kell alkalmazni. A fűtőtest alatt célszerű
kb. 80-100 mm-t szabadon hagyni a takarítás
miatt. Feltétlenül javasoljuk alsó ún. visszatérő
elzáró beépítését is, mely lehetővé teszi a radiátorok könnyű le- és felszerelését. Alsó csatlakozású fűtőtesteknél légtelenítőt kell alkalmazni, de ez felső kapcsolásnál is javasolható.
Ugyancsak célszerű négycsonkú radiátoroknál
ürítőt is beépíteni. Több lakást ellátó fűtési
rendszereknél különös a helyzet. A fűtőtest a
lakás tulajdonrésze, így a csere a lakó joga és
kötelessége. Ugyanakkor a szerelést nem vé-
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gezheti el a rendszer kezelőjének hozzájárulása
nélkül, de nem is ajánlatos. A fűtőtest szakaszolása, ürítése, töltése,
nyomáspróbája
stb.
szakszerű beavatkozást
igényel, és előre nem látható komplikációk léphetnek fel. Lakásfűtésnél
a fűtésszerelés akár házilagosan is történhet,
különösen a fűtőtestek beépítése nem igényel
különleges szakértelmet. Más a helyzet meglévő rendszerek fűtőtest cseréjénél. Már a fűtőtest választásnál is különös gondot kell fordítani az anyagokra, pl. az alumínium és az acéllemez korrózióveszélyt jelent egymásra, elsősorban réz és műanyag csövek esetén. A cserénél alapkövetelmény, hogy a fűtőtestek részleges teljesítménye (90/70/20 C, illetve
75/65/20 C jellemző hőmérséklet mellett)
azonos legyen. Ettől eltérni akkor lehet, ha a
kérdéses helyiségben alulfűtés, vagy túlfűtés
tapasztalható. Célszerű ebben az esetben is
tervező véleményét kikérni. Eltérő fűtőtest típusoknál (pl. tagos helyett dupla konvektorlemezes lapradiátor esetén) igen jelentős teljesítmény-eltérés van azonos fűtőfelület mellett.
Régi, nagy belmagasságú épületeknél, ha a fűtési rendszert rézvezeték hálózattal rekonstruálták úgy, hogy a vezetékek a plafon alatt húzódnak, előfordulhat, hogy a kazántól messzebb lévő radiátorok nem indulnak el. Vagy ha
nagy nehezen a többi radiátor elzárásával sikerül elindítani, a kazán esetleges leállásakor és
újraindításakor az utolsó radiátor megint nem
fűt. Ennek magyarázata az úgynevezett szifonhatás, ami akkor jöhet létre, ha a plafon alatt
húzódó vezeték és a radiátor között nagy a magasságkülönbség, és a radiátor kis keresztmetszetű csővel van (egyébként helyesen) bekötve. Az ilyen rendszert a radiátorok visszatérő csonkjánál lévő torló szeleppel lehet beszabályozni, illetve itt is megoldást jelenthet a radiátorok termosztatikus radiátorfejjel való ellátása. (magyarázat: azok a radiátorszelepek, melyekre a termosztatikus fejet lehet szerelni,
nagyságrenddel nagyobb hidraulikai ellenállás-

sal bírnak, mint a hagyományos “tekerős” szelepek. Hagyományos esetben a hálózat hidraulikai ellenállása nagyobb, mint a radiátoroké a
rászerelt elzárókkal együtt, emiatt a rendszer
működését nagymértékben a hálózat kiépítése
befolyásolja. Ha a radiátorok ellenállását a rászerelt termofejekkel megnöveljük, akkor a radiátorok lesznek a “mérvadók”, tehát a fűtési
vezetékek hálózatának hidraulikai ellenállásából adódó hatásai csökkennek. Egy valamit
azonban ehhez hozzá kell feltétlenül tenni: miután a rendszer egészének így az ellenállása
növekszik, le kell ellenőrizni, hogy a fűtési keringető szivattyú a megnövelt ellenállással
szemben is képes-e a megfelelő térfogatáram
szállítására. Előfordulhat olyan eset, hogy közel azonos méretű, azonos ellenállású radiátorok vannak egy fűtési körre felfűzve úgy, hogy
az utolsó radiátor messze van a kazántól. Ebben az esetben érdemes a radiátorokat hidraulikusan úgynevezett tichelmann kötéssel egymás mögé fűzni (a szerelők általában ismerik
ezt az elrendezést), ezzel elkerülhető az az
eset, amikor az utolsó radiátor alig fűt, miközben a kazánhoz közel lévőt alig lehet leszabályozni.
Összefoglalva megállapíthatjuk, nagyon jó és
helyes az, hogyha mindannyian szakmai ismeretekkel rendelkezünk, de feltétlenül fontosnak
tartjuk szakértő, tervező segítségét is igénybe
venni fűtőtestek választásakor, cseréjekor. Tapasztalataink szerint a kivitelező sokszor ellenérdekelt, és nem az optimális megoldást kapjuk. A kivitelezői rutin a tervezői területen nem
elégséges.
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Korszerű fűtést

A korszerű fűtési rendszerek egyik fontos jellemzője a megbízhatóság, és az energiatakarékosság. Berendezéseink körültekintő kiválasztásával otthonunkat mindig a megfelelő klimatikus viszonyok között tudhatjuk, amellyel jelentős pénzösszeget spórolhatunk a fűtési
idény alatt.
Napjainkban számos családi házban és lakásban központi fűtés van. Ennek a legkézenfekvőbb
oka, hogy ez a fűtési mód
az árak és a kényelem
szempontjából a legmegfelelőbb. A központi fűtés alkalmazása során az egy hőforrásból jövő, meleg vizet
szállító csőrendszer az épület különböző szintjein található fűtőtestekbe torkollik.
A társasházak esetében a
központi fűtésnek egy fejlettebb verziója létezik ma
már, hiszen egy központi
kazán behelyezésével oldják meg a lakások a fűtésproblémáját. Ebben az

esetben hőmennyiségmérők vannak a lakásokban, melyek a kazánhelységben megtermelt hő lakásonkénti hő felhasználását mérik.
Ez a megoldás, azért korszerű, mert a
hőveszteséget tovább csökkenti, ráadásul a
kazán karbantartását az egész társasház egyszerre fizeti, ellentétben a lakásonkénti kazán
behelyezéses megoldással, mely költségesebb megoldás, hiszen minden tulajdonos fizet egy kazánkarbantartást.
Energiatakarékos hőmérséklet-szabályozás
Az energiatakarékosság lényeges eleme lehet a családi
háznál és lakásoknál is egyaránt alkalmazható, programozható, esetleg telefonon
keresztül is vezérelhető helyiséghőmérséklet-szabályozó
berendezés, avagy szobai termosztát. A szobai termosztát
feladata, hogy a beállított hőmérsékletet automatikusan
tartsa és a fűtési rendszert ve-
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zérelje. Takarékosság, és a kellemes hőérzet
szempontjából is fontos, hogy a termosztát beés kikapcsolási hőmérséklete között ne legyen
nagyobb különbség 0,25 °C-nál.
Energiatakarékos megoldás a programozható
termosztát alkalmazása. Ezzel életvitelünknek
megfelelően napi bontásban előre, automatikusan szabályozhatjuk fűtési rendszerünket. Éjszaka kisebb hőmérsékleten és nappal –
amennyiben a család összes tagja dolgozik–
pl. 16 °C-on üzemelteti fűtésünket. A család hazaérkezése előtt akár 1 órával automatikusan a
beállított nagyobb hőmérsékletre fűt (pl. 22
°C).
Programozhatóság szempontjából van napi,
heti és több hónapra előre programozható termosztát is. Azoknál a családoknál, ahol nem
lehet megmondani, hogy mikor érkeznek haza
a munkából, nagyon praktikus a telefonról vezérelhető termosztát.
Az IT szobatermosztát mindenfajta kapcsoló
üzemű kazán (hagyományos álló-és falikazán
230 V-os vezérléssel, 12 és 24 V-os elektronikus kazánok), szivattyúk,
klímák vezérlésére alkalmas, így széles körben
használható. A szobatermosztátok túlfűtést gátló
szoftverrel és állítható hőmérővel vannak felszerelve, melynek pontossága
±0,1 °C. Sokan nem is
gondolnánk, hogy a túlfűtést gátló szoftver – amely
egyébként magyar fejlesztés – milyen fontos szerepet játszik az energiatakarékosságban: 1 °C-os túlfűtés 6% energiatöbbletet
jelent!
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Egy hagyományos szobai termosztát úgy működik, hogy egész addig bekapcsolva tartja a
fűtést, míg a szoba hőmérséklete el nem éri a
beállított hőfokot. Ekkor azonban a meleg radiátorok, vagy a padlófűtés még tovább fűtik a lakást, ami azt eredményezi, hogy a beállítottnál
melegebb lesz. Ez komfortérzetünknek és
pénztárcánknak sem tesz jót. Az intelligens
szobai termosztát azonban a fűtési periódus
alatt folyamatosan méri a helyiség hőmérsékletét, így meglehetősen pontosan ki tudja számítani fűtési rendszer tehetetlenségét. Ez azt jelenti, hogy még az előtt lekapcsolja a fűtést,
mielőtt a helyiség elérné a beállított hőfokot,
de a már átmelegedett fűtőtestek mégis felfűtik
a lakásunkat a megfelelő szintre további energia befektetés nélkül.
A termosztátok egyedülálló megoldásaként kínálkozik az IT szobatermoszát család IT1T típusa, mellyel a hőmérsékletszabályozást telefonon keresztül is vezérelhetjük. Telefonhívásunkkal a termosztátot kívánt módon állíthatjuk
be, ám egy hívással a helyiség hőmérséklete is
lekérdezhető. A szobai
termosztátba integrált telefonmodemen kívül nem
szükséges egyéb eszköz,
hogy fülünkkel érzékeljük
az otthon melegét. Gondoljunk bele, hogy munka
vége előtt elég egy hívás
a termosztátnak, „aki”
rögtön beszámol a hőmérsékletről, mi pedig
hazafelé menet kellő
szintre állíthatjuk azt. A távolság így könnyen áthidalható a hőmérséklet
néhány gombbal ellenőrizhető és beállítható.
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Hogyan szaunázzunk
Az évszakok, a testi-lelki kondíció, a környezet,
a hormonok mind befolyásolják bőrünk állapotát. Szeles, őszi napokon, hideg téli időben,
túlfűtött, száraz levegőjű szobában bőrünk fokozott igénybevételnek van kitéve. Ha mind lelkileg, mind testileg felkészülünk erre, könnyebben és egészségesebben viseljük majd a
hideg hónapokat.
A szokásosnál háromszor-négyszer nagyobb
hőmérséklet természetesen megterheli a szervezetet, ezért nem szabad hűbelebalázs módjára szaunázni. Az egyik legfontosabb szabály,
hogy fokozatosan szoktassuk magunkat a szaunázáshoz. A másik fontos szabály, hogy szánjunk rá elegendő időt. A szaunázás és az azt
követő relaxációs periódus együtt optimális
esetben 70 – 90 percet vesz igénybe. A ráfor-

dított idő azonban jócskán megtérül. Szaunázás előtt mindig zuhanyozzunk le! Ezzel eltávolítjuk a bőrünkről az esetleges szennyeződéseket, a városi levegőből ránk tapadó korom, az
izzadság és dezodoráló készítmények nyomait. Miután szárazra(!) törülköztünk, irány a szauna.
A klasszikus szaunázás teljesen fedetlen testtel
történik, de ha erre nincs lehetőség – és gyakran nincs – a fürdőruhás vagy szaunakötényes
változata is megfelel. Figyeljünk azonban arra
is, hogy higiéniai okokból minden esetben tegyünk magunk alá törülközőt. Ausztriában
megszokott forma a fedetlen testtel történő
szaunázás, hazánkban azonban épp ellenkezője a helyzet, ráadásul általában szabályok tiltják a szaunázásnak e módját.
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Az ideális
körülmények
A szauna ideális hőmérséklete 80 – 90
fok. Fontos azonban,
hogy egyes finn szaunák akár 100 vagy annál magasabb hőmérsékleten is üzemelnek! Ugyanakkor egyre elterjedtebb a hagyományos, ún. finn
szaunák fűtés szerinti
megnevezése, használata is. Így 60 fok
körül „soft szauna”,
40 – 50 fok között „bioszauna”
néven is üzemeltetnek más ilyen
létesítményeket.
Akinek ez kezdéskor túl sok az
ideális hőmérséklet, az alsóbb padokra üljön, attól alacsonyabb a
hőmérséklet; a gyakorlottabbak is
ott kezdték, s csak idővel ülnek
egyre magasabbra. Egy – egy fordulót általában 10 – 15 percesre
tervezzünk, s ezt ismételjük meg
háromszor. Természetesen, hogy
hol mennyi ideig tartózkodjunk, arra nincs kőbe vésett szabály, de a szakértők szerint a középső szinten legyünk legtovább. A legforróbb,
harmadik padsorra csak az utolsó 3 – 4 percre merészkedjünk fel.
Az egyik legfontosabb tudnivaló:
csak addig maradjunk, ameddig
jólesik a szaunázás. Előfordulhat, hogy a levegőt túl száraznak érezzük, ilyenkor löttyintsünk egy kis vizet a forró kövekre. Az ínyencek különböző
illóolajokat is keverhetnek a vízbe, keressünk ízlésünknek megfelelőt.
A melegedési szakasz után jöhet a hű-

tés: a szauna-kabinból
távozva álljunk a hideg
zuhany alá, és kedvünk szerint merítkezzünk meg egy hideg
medencében. Először
talán kicsit furcsa érzés lesz, de így a leghatásosabb. (A finnek
a hóban hemperegnek!) Aki nem bírja a
hirtelen hidegsokkot –
ahogy például a gyerekek -, az langyos zuhannyal kezdjen, és
fokozatosan hűtse a
testére ömlő vizet. Törülközés és rövid pihenő után
kezdhetjük a következő kört. Nagyon fontos, hogy újfent higiéniai
szempontból először zuhanyozzunk, majd utána ugorjunk a hideg
medencébe, miután a szaunából
kifelé verejtékező szervezetünkről
célszerű lemosni még a zuhany
alatt a felgyülemlett piszkot. Gondoljunk bele, ha mi nem tesszük
meg, akkor más sem és ahogy mi
is más piszkában, úgy más is többek közt a saját piszkunkban kénytelen megmártózni!
Szaunázás után tusoljunk le, törülközzünk szárazra, esetleg kenjük be magunkat valamilyen
testápolóval, és adjunk magunknak
negyedóra pihenőt.
Ne feledjük: inni csak szaunázás
után javasolt, akkor viszont különösen, hiszen akár kétliternyi folyadék is távozhat a szervezetből, amit pótolni kell, lehetőleg tisztított, vagy forrásvízzel. Ugyanez a táplálkozásra
is vonatkozik, lehetőleg szaunázás előtt ne táplálkozzunk kb. 1 –
1,5 órával.
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Miért hasznos a szaunázás?
A szervezetnek a melegre adott válasza a fokozott verejtékezés. A verejtékkel a bőrünkön át,
távoznak a lerakódott salak- és méreganyagok.
A „mesterséges láz” nyomán javul a test vérellátása, felgyorsulnak a különböző anyagcserefolyamatok. A szauna klímája elősegíti a sejtmegújulást és növeli a szervezet ellenálló képességét a különböző fertőzésekkel szemben.
Erősíti a szívet, és javítja a vérkeringést. A melegtől még a legvékonyabb hajszálerek is kitágulnak, így több vér és oxigén jut el a sejtekhez. (Nagyon fontos, hogy visszérproblémákkal küzdőknek a szauna ellenjavalt, hiszen
problémáikat a szaunázás csak fokozza, a szauna értágító hatása miatt!) Rendkívül jó
stresszoldó – nincs is jobb egy kimerítő nap
után, mint egy óra szaunázás.

Akiknek kerülniük kell
Nem mindenkinek ajánlott azonban a szauna. A
magas hőmérséklet miatt kifejezetten ellenjavalt
epilepsziások, a vese- és súlyos szívbetegek,
heveny izületi gyulladásban szenvedők számára. Gyerekeket csak módjával vigyünk szaunába, kisebbeket (hatéves kor alatt) egyáltalán ne.
Nagyobb gyerekek is inkább csak a legalsó pa-
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dokon üljenek és engedjük ki őket, ha nem tetszik nekik a meleg. Elterjedőben van a szaunázásnak korszerűbb módja: az infrakabin, melyet
tévesen infraszaunának hívnak.
Számos előnye mellett kiemelendő, hogy nem
melegíti fel a testet a levegőn keresztül oly magas hőfokra, ahogy teszi azt a hagyományos
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finn szauna. Az infrakabin a testet közvetlenül
melegíti a levegő aktív fűtése nélkül, ezáltal
mélyebb rétegekből tudjuk hosszabb bent lét
alatt lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten
a salak- és méreganyagokat, valamint zsírt
szervezetünkből kiadni. Az infrakabinok physioterm változatának nagyszerűsége abban rejlik, hogy nem a kabinban keltett hő által, hanem emberi testhőmérséklet alatt az infra által

vagyunk
képesek
izzadni!
Az emberi
szervezet
nagyszerűsége
abban rejlik, hogy
mindig a
leghideg e b b
pontunkat
melegíti a
vérkeringés segítségével. Így szaunázás által olyan impulzust
kap szervezetünk, hogy ezt fokozottan kezdje
meg. Amikor megtörtént testünk hőmérséklet
kiegyenlítődése, akkor utána indul meg a verejtékezés. Az alacsonyabb vérkeringéssel rendelkezők esetében ez egy lassabb folyamat
eredménye, mely abban nyilvánul meg, hogy
később kezd el izzadni. Általában a hölgyekre
jellemző a lassabb verejtékezés, vérkeringésükből eredően.
Az utóbbi 20 évben a szaunázás területén két
forradalmi újdonság született, az egyik az infra-
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testbe belépve több cm mélységben átmelegíti
azt. Ezt biofénynek, biosugárzásnak nevezzük.
Élettani hatásai közül a méregtelenítés a legfontosabb. Minden más gyógyászati eljárás
sokkal hatékonyabb, ha előtte megtörténik a
szervezet méregtelenítése. Erre a hőkabin
igen hatékony megoldást nyújt, és elviselhetővé teszi a léböjtkúrát is. A lebomló salakanyagok gyors eltávozása következtében elmarad
az egyébként kialakuló rossz közérzet, ami miatt a kúrát fel szokták adni. A toxikus anyagok
erőteljes kiválasztása annak köszönhető, hogy
a sugárzás a test szöveteit 4-6 cm mélyen átmelegíti.

szauna. A hagyományos gőzszaunák és forrólevegős szaunák egészségre és szépségre
gyakorolt hatásait már régóta ismerjük. Az
infrakabint azonban csak két évtizede fedezték
fel, és egyre jobban terjed az alábbiak végett:
• szervezetünkre kisebb hőhatást fejt ki,
• bizonyos betegségeknél is használható,
• mélyebbre ható, erősebb verejtékképző hatása van,
• kevesebb idő alatt, nagyobb fokú méregtelenítést érünk el,
• immunrendszererősítő, gyógyító, súlycsökkentő, bőrszépítő hatása van.
Az infrakabinok a napsugárzásnak a mesterségesen előállított látható fénytartományát hasznosítja. Ez a fény a levegőt nem melegíti fel, de a

Eltávolítható toxikus anyagok:
• Rákot okozó anyagok (nehézfémek, vegyszermaradványok)
• Élelmiszer adalékok (színezők, tartósítók)
• Magas vérnyomást okozó anyagok (fölös
Na, húgysav)
• A bőr pólusaiból lemosással el nem távolítható, lebomló káros kozmetikai maradékok.

Jótékony hatásai:
• Testedzés erőfeszítés nélkül
• Megfiatalodás
• Anyagcsere élénkülés
• Jobb vérkeringés
• Fogyás
• Fájdalomcsillapítás
• Relaxáció
• Egészségvédelem.
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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-

