


Több,mint 300 négyzetméteren közel 20 beszállító különféle 
lámpatest kínálata közül választhatnak az üzletbe belépők, 
mindezt ízléses, elegáns környezetben. A közismert márkák 
mellett láthatóak az Eglo termékek „Shop in shop” bemutató 
felületen, a Luxera egyedi választéka, a régió kiemelt part-
nereként, de Globo franchise üzletfélként, még a legragyo-
góbb kristály mennyezeti lámpák is megtekinthetőek az áru-
házban. A barkácsáruházak, multik általánosabb kínálatával 
ellentétben szaküzletként jóval igényesebb,egyedülálló vá-
laszték kerül bemutatásra. Legyen szó csillárról, gyermekszo-
bai, álló, illetve asztali lámpákról vagy akár kerti lámpákról is, 
a készlet óriási. Ahogy az üzlet alapterülete, úgy az évek so-

rán az árukészlet is jelentősen bővült. Ennek eredményeként 
egyre modernebb már LED fényforrással forgalmazott termé-
kek is megtalálhatóak a palettán, a halogénizzókkal árusí-
tott lámpatestek mellett. A lámpagyártó cégek is igyekeznek 
a mai kor igényeinek megfelelően készíteni lámpáikat, ezért 

már integrált, azaz 
beépített LED fény-
forrásokkal is értéke-
sítik azokat. Habár 
az ilyen típusú lám-
patestek még nem 
igazán tűnnek pénz-
tárca barátnak, rö-
vid időn belül, a 
technológia fejlődé-
sével, elterjedésé-
vel hamarosan saját 
lakásunk világítása-

ként funkcionálhatnak majd. 
Mára egyre fontosabbá vált az emberek számára a környezet-
tudatos légkör megteremtése, így a hagyományos izzók meg-
szűnése után, lassan az energiatakarékos kompakt fénycsöves 
fényforrások is elavulttá válnak a mai korszerű LED-ek mellett. 
Ezek a világítótestek mind kinézetben, mind fényerőben képe-
sek kiváltani a régi 40, 60, illetve 100 wattos izzókat.

Az üzletben kapható LED fényforrások minden foglalatra, külön-
böző teljesítményben és akár 360°-os sugárzási szöggel is meg-
vásárolhatóak többféle árkategóriában, 1 év garanciával.

Filippi Lámpa Áruház

HA LED...
akkor FILIPPI LÁMPA ÁRUHÁZ

Az üzlet 1995 májusa óta áll a  
 vásárlók rendelkezésére. A ré-
gió legnagyobb és legmeghatá-
rozóbb lámpa áruházában szak-
képzett eladók segítenek a vá-
lasztásban, adnak praktikus taná-
csokat, hogy lakásába, kertjébe 
 - stílusban, akár sajátos igények-
nek megfelelően - kerüljön lámpa 
kedvező áron.
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Szerkesztői gondolatok

Kedves Olvasónk!
Örömünkre szolgál, hogy idén tavasszal is 
kezében tarthatja immár sokadik alkalom-
mal a Ház című magazinunkat, melynek 
fő célja, hogy összegyűjtse Önöknek a ta-
vaszi és nyári renoválások, építkezések, 
kerti munkák alkalmával hasznos és szük-
séges információkat, illetve azon szolgál-
tatókat, akik ezekben az Önök segítségé-
re lehetnek.

Jelenlegi számunkban megismerked-
hetnek a modern hőszigetelés rejtelmei-
től egészen az okos fűnyírókon keresztül, 
a Családi Otthonteremtési Kedvezményt 
érintő kérdésekig. De az is megtalálja a 
segítséget magazinunkkal, akinek a külte-
rületi internetszolgáltatások okoznak prob-
lémát, vagy épp konyhai és fürdőszobai 
felújításon gondolkoznak.

Reméljük, hogy cikkeinkben sok hasznos 
információt találnak, melyeknek segítsé-
gével könnyebben indulnak majd meg 
a tavaszi munkálatok! És ha esetleg idén 
nem is sikerül a tervezett munkák 
végére érni, ősszel megjelenő 
számunkból további hasznos 
cikkeket olvashatnak majd!

Zakar László
felelős szerkesztő
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Gyurász Zoltán a cég tulajdonosa mindig is szeret-
te a kihívásokat. Ő volt az, aki a Kecskeméthez tartozó 
Hetényegyházát és a környező tanyavilágot először ellátta 
jó minőségű vezeték nélküli internettel. Senki más nem látott 
akkor lehetőséget ebben a területben, de ő felismerte, hogy 
a külső körzetekre is fi gyelmet kell fordítani. Olyan internet lá-
zat indított el a helyiekben, hogy azt vette észre már Kecs-
kemét egész területét lefedték hálózatukkal, ugyanis voltak 
olyan igénylők, akik belterületre kérték, az egyébként kül-
területre szánt mikrohullámú internetet, mivel a belvárosban 
sem volt teljes a vezetékes szolgáltatók lefedettsége.

A Deltakon Kft. családi vállalkozás. Jelenleg 15 alkalmazottal 
dolgoznak AZ ÉV MINDEN NAPJÁN elérhető ügyfélszolgálattal 
és műszaki ügyelettel. A lakossági ügyfelek jellemzően öt féle 
csomagból választhatnak, míg a céges megrendelők szá-
mára mindig a legkedvezőbb egyedi ajánlatot állítják össze. 
Több konkurens szolgáltató is nyújt hasonló szolgáltatást, de 
mind az előfi zetők számában, mind a nyújtott szolgáltatás 
ár-érték arányában és minőségében piacvezetők.  

A vezeték nélküli, más néven mikrohullámú internethez nem 
kell semmilyen egyéb előfi zetés, sőt ezen keresztül akár tele-
fonszolgáltatást is tudnak nyújtani. A szolgáltatás a telepítési 
helyhez van kötve, de akár Kecskeméttől 50 km-re is igény-
be lehet venni. Az ügyfél ingatlanának legmagasabb pont-
jára helyezik el az antennával egybeépített vevőberende-
zést, majd a jelet egy kábel segítségével juttatják le a fel-
használási pontra. Itt jellemzően egy a beltérben használa

tos elosztó egységbe, routerbe csatlakozik a kábel, melyből 
az előfi zető már vezetékkel, vagy akár vezeték nélkül is tudja 
használni az internet szolgáltatást, asztali gépén, laptopján, 
okos tévéjén, telefonján, tabletjén.

Nem kell hosszú másodpercekig várnunk a letölteni kívánt 
tartalomra, hiszen a legkisebb előfi zetés is jól teljesít. Termé-
szet közeli otthonunkban sem maradunk le a világban tör-
tént napi eseményekről. A lakosság mellett cégek is szívesen 
választják őket, hiszen a külső telephelyeket minden gond 
nélkül, könnyen össze tudják kötni a cég központjával. Olyan 

megoldásnak számít ez a technológia, amely a lakosság és 
a cégek internet problémáját is könnyen megoldja.

Gyurász Zoltán elmondta, hogy sokan tartanak a mikrohullá-
mú internettől, mert valakitől rosszat hallottak róla, vagy eset-
leg már volt negatív tapasztalatuk másik szolgáltatóval. Ez 
a technológia ugyanazt tudja, mint bármely más vezetékes 
megoldás, csak kellő fi gyelmet kell fordítani a telepítés során 
a helyi adottságokra, illetve mindig a legmodernebb eszkö-
zöket kell használni, egyszóval jól kell csinálni. Társaságuk fo-
lyamatosan fejleszti elosztó hálózatát, ennek köszönhetően 
rohamosan nő előfi zetőik száma.

Ha jó szolgáltatót választunk, akkor az információ eljut hozzánk. 
Az információ, pedig mint tudjuk hatalom. 

Deltakon Kft.
Kecskemét, Izsáki út 2. , SZIL-COOP áruház emelet; www.deltanet.hu

KÜLTERÜLETEN IS ELÉRHETŐ 
A SZUPERGYORS NET

Sokan laknak kertes házban a külterületen, közel a természethez. Itt ki-
csit megáll az idő, nem szűrődik be a város zaja, az autók robaja és a 
reggel munkába induló emberek siető léptei. A mai információs társa-
dalomban már nem engedhetjük meg magunknak, hogy lemaradjunk 
bármiről is, még ha távol is vagyunk a városközponttól. Hiába a renge-
teg internetszolgáltató, a külterületek internet lefedettsége még mindig 
problémás. A kecskeméti Deltakon Kft. célkitűzése, hogy ellássa a lakos-
ságot szupergyors, korlátlan internettel, még a városon kívül élőket is.
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Tavasszal ugyan véget ér a fűtési szezon, de 
már gondoskodnunk kell a nyári meleg el-
leni harcról is. Emellett, pedig nem árt elő-
re tervezni az őszi-téli hideg időkre. De már 
olyan technikát is választhatunk, ami min-
den szezonban használható.

A Bács Klíma Kft. 2006-os megalakulása óta jelentős szerep-
lőjévé vált az épületgépészet piacának. A vállalkozás tevé-
kenysége arra irányul, hogy ügyfeleink részére komplex fűté-
si-hűtési megoldásokat nyújtsunk. Megrendelőink többfajta 
épületgépészeti megoldások közül válogathatnak és eldönt-
hetik melyik az a fűtési-hűtési módszer, amire szükségük van. 
Segítünk a házat és az abban meglévő fűtéstechnikai meg-
oldásokat fi gyelembe véve megtalálni a legjobb választást.

Milyen lehetőségek közül választhatnak?

Kondenzációs gázkazán, olyan magas hatásfokkal üzemelő 
gázkazán, amely az égéstermékben lévő rejtett hőt is hasz-
nosítja. A zárt égésterű kondenzációs kazán biztonságosabb 
is, mert nem a lakásból kell elvenniük a levegőt. A tapaszta-
latok alapján az új típusú kazánok 25-30%-kal csökkentik a 
rezsit, így áruk 2,5-8 év alatt megtérül.

Hőszivattyú alkalmazásával három legyet üthet egy csapás-
ra! Fűti és hűti az ingatlant, valamint előállítja a használati 
meleg vizet is. A hőszivattyús rendszer akár 50%-os megtaka-
rítást is elérhet a gáz-kazános rendszerhez képest. E mellett 
környezetbarát, energiatakarékos megoldás. Legfontosabb 
előnyei még, hogy hűtésre is alkalmas, nincs szükség enge-
délyeztetésre, illetve kémény vagy gázvezeték kiépítésére.

Napkollektor a Nap hőjét hasznosítja és a napsugarakból ki-
nyert hő segítségével állít elő használati- vagy fűtésrásegí-

tésre alkalmazható meleg vizet. A napfény bejut a napkol-
lektorba, hője felmelegíti a csövekben keringő folyadékot (a 
speciális szigetelésnek köszönhetően az elnyelt hő kijutni már 
nem tud a napkollektorból). A felmelegített folyadékot egy 
szivattyú keringeti a napkollektor csöveiben, így szállítja el a 
hőt egy hőcserélőig. A folyadék hője a hőcserélőn keresztül 
átadódik a tartály vizének, felmelegítve azt.

A klímaberendezések, amelyek inverteres technológiá-
val működnek 1 kW villamos áramból, akár 3-4 kW-os fűté-
si energiát képesek produkálni. A mai klímaberendezések 
sok helyen már teljesen átvették az épületek fűtési ellátását. 
Előnyei: költséghatékonyabb működtetés, kevesebb beruhá-
zási költség, nyári időszakban lehűti lakásunk, télen, pedig 
fűt, szervizelése gyors. Gazdaságosabb, mint a gázzal vagy 
távhővel történő fűtés.

Cégünk nemcsak gépészeti kivitelezést vállal, hanem teljes 
körű pályázati anyag elkészítését is. Az Otthon Melege 2016-
os programba várjuk a pályázók jelentkezését. Régóta nem 
volt ilyen jellegű pályázat, ezért ritka alkalom. Pályázhat az 
a magánszemély, akinek a tulajdonában lévő ingatlan 1996 
előtt épült, és maximum 135 fűtött m2-es a lakóépület. Sze-
retnénk minél több pályázatot elkészíteni e pályázaton belül 
a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában. Tapasztalataink alapján 
ez az a terület, ami sok családot érint, mert elavult, gazda-
ságtalan gázkazánokkal küzdenek minden fűtésszezon előtt. 
Nehéz a régit már újjá varázsolni. Nincsenek hozzá alkatrész-
pótlások, magas gázszámlát eredményeznek és a biztonsági 
előírásoknak sem tudnak már megfelelni.

Térjen be hozzánk, hogy megvalósítsuk terveit, és kérdéseire 
választ kapjon!

Bács Klíma Kft., Kecskemét, Ceglédi út 26.

FŰTÉS-HŰTÉS, 
DE HOGYAN?
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•  Mióta működik a cég, honnan indultak?
Fiatal korom óta mindig is tervezői pályára készültem, min-
dig is ezt szerettem volna csinálni, így választottam a Buda-
pest Műszaki Egyemet. 1985-től mint magántervező dolgoz-
tam, de szerettem volna egy saját csapatot fi atal mérnö-
kökből, így 1990-óta már nem egyedül, hanem „teamben” 
végezzük a munkát.

•  Mesélne a csapatáról, hogyan alakul a csapatmunka?
Jelenleg heten dolgozunk tervezőként, a csapat fi a-
tal mérnökökből áll, akik vagy jogosultsággal, vagy 
prejogosultsággal rendelkeznek, hogy ezáltal magánterve-
zésekben is részt tudjanak venni. Mindig is úgy gondoltam, 
hogy manapság a fi atalok nem tudják a szakmát a gyakor-
lat szintjén megtanulni, maximum rajzolóként tudnak érvé-
nyesülni, mert nincsenek mestereik, sem lehetőségük arra, 
hogy az egyetemeken a tankönyveken túl is tudjanak ta-
pasztalatokat szerezni. Nekem személyesen fontos az, hogy 
belőlük több éves tapasztalattal rendelkező tervező legyen, 
így nem egymás konkurenciái leszünk, hanem egy idő 
után egymástól fogunk tanulni. 
Emellett azt is képviseljük, hogy nagyobb beruházásokhoz 
több síkú tervezés szükséges, egy-egy tervező kisebb pro-
jekteket tud egyedül megvalósítani, csapatban viszont a 
nagy méretű megrendelések is kivitelezhetőek.

•  Mi a fő profi ljuk?
Irodánk egy régi szemléletmódot képvisel: megpróbáljuk a 
régi építőmérnöki tervezést megvalósítani, értem ez alatt, 
hogy korábban a mérnök a magasszintű építészet minden 
dimenzióján szakképzett és tapasztalt volt, a mérnök min-
dent megoldott. Nem volt szükség külön útépítőmérnökök-
re, statikusokra, hanem minden tudást birtokolt. Irodánk 
igyekszik ezt a szemlélet képviselni, egy helyen létrehozni 
egy tudásbázist, melyből építkezni lehet.

•  Milyen megrendelésekkel találkoznak leggyakrabban?
A profi lunkhoz tartozik az építészet, szerkezettervezés, közle-
kedéstervezés, mélyépítés, amelyek az magasépítésmesteri 
munkákat magába foglalja. Arra próbálom szoktatni a dol-
gozóinkat, hogy ezt egy egészként lássák, ne „feldarabol-
va”, részenként. Tehát meglehetősen sok mindennel foglal-
kozunk tervezőirodánkban.

•  Milyen projekteken dolgoznak jelenleg, ki tudna emelni 
ezek közül néhányat?
Jelenleg is több nagyobb projekten dolgozunk, ezek közé 
tartozik Cegléden egy sportcsarnok tervezése. Emellett több 
mezőgazdasági építmény tervén is dolgozunk, több telepü-
lésen, ilyen például Tápiószőlős. Közlekedéssel kapcsolatos 
tervezések is folynak ezek közül ki tudnám emelni például 
Abonyt, Kunadacsot. Albertirsa közlekedéstervének elkészí-

tése is most zajlik. De ugyanúgy dolgozunk csomópontok, 
körforgalmak tervezésén.
Folytatunk még szakértői vizsgálatokat, szakértői tervezése-
ket. Nagykőrösön a Szalay-kúria felújításában is közremű-
ködünk.

•  Ki tudna emelni egy-két munkát, amire büszkék?
Több dologra is büszkék vagyunk, ezek közül ilyen példá-
ul a tápiószentmártoni Község Házának a felújítási terve, de 
szintén ilyen Kiskörén a templom, illetve a könyvtár felújítási 
terve. Úgy érezzük, hogy Abony főterének terve egy nagyon 
jól sikerült projekt volt, ez meg is valósult, illetve szintén főte-
reket terveztünk Jászkarajenőre, Kocsérra. Mátraszentimrén 
egy 50 szobás szálloda szerkezeti, illetve alapozó tervét ké-
szíthettük el. Ennek első üteme már le is zárult.

•  Tehát országszerte találkozhatunk a munkáikkal.
Igen, úgy érzem ez egy nagy büszkeség lehet számunkra, 
hogy bármerre járunk viszontláthatjuk munkáinkat.

•  Milyen kihívásokkal kell megküzdeni egy tervezőirodának?
A jogszabályi hátteret mindenképp ki kell emelni. Tervezőink 
nem jogászok, viszont a jogszabályok folyamatosan változ-
nak, így mindig ismerni kell ezeket. Ha csak a szerkezetépí-
tést emelem ki akkor azt kell mondjam, hogy az új EuroKód 
szabvány kb. 8000-10.000 oldalt ölel fel. Az útépítési-műsza-
ki szabályozások szintén 8000 oldal körülire tehetőek. Eze-
ken felül még hozzá adódnak a szakterveket érintő jogsza-
bályozások, ebből sincs hiány. Ahogy egyre több szabályo-
zás lép életbe, úgy egyre nagyobb a felelősség a tervező-
kön, emiatt sok mérnök inkább abba is hagyta már a ter-
vezést. Kihívások között kell még megemlíteni a kamarai ár-
szabályozást is, hiszen ezeket nagyon nehéz betartani, ezzel 
is meg kell küzdenie egy tervezőirodának manapság.

•  Mitől mások, mint a többi tervezőiroda, mi lenne az, ami mi-
att ajánlaná Magukat?
A sokszínűségük miatt. Ahogy korábban is mondtam nálunk 
minden szakmacsoport megtalálható, tehát egy tudásbá-
zist próbáltam kialakítani. Bármilyen problémával, kéréssel 
fordulnak hozzánk mi ezeket egy irodán belül meg tudjuk 
oldani, nem szükséges különböző tervezőket felkeresni, mert 
nálunk itt helyben minden megtalálható, egymást isme-
rő, összeszokott, jól működő csapat dolgozik együtt. Igyek-
szünk, mint hardveresen, mind szoftveresen kielégíteni a 
XXI. század igényeit, ezt úgy érezzük sikerül is. Emellett csa-
patunk folyamatosan fejlődik szakmailag, hiszen folyamato-
san képezzük magunkat, hogy egy mindenre kiterjedő tu-
dást tudjunk magunkénak, hogy bármilyen kéréssel is for-
dulnak hozzánk megrendelőink mi azt meg tudjuk oldani.

Török Petra

„MINDIG IS TERVEZŐI PÁLYÁRA 
KÉSZÜLTEM”
 Interjú Zakar Lászlóval a Hírös Modul Kft. ügyvezetőjével
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Cégünk majd negyed évszázada egy biztos pont a kertüket 
szépíteni vágyók és a viszonteladók körében. Többéves fo-
lyamatos fejlődés által jutottunk el az 1998-ban a „Paraszt 
paradicsom” névre keresztelt áruházunk megnyitásáig, ami a 
mai napig széles választékkal várja a kedves vevőket. Viszont-
eladók mellett a lakosságra is nagy hangsúlyt fektetünk, aki-
ket igen magas minőségű termékekkel tudunk kiszolgálni. Ve-
tőmag árusításában meghatározóak vagyunk a térségben. 
Kertápoló szerszámok és gépek széles palettáját biztosítjuk, 
hiszen a Gardena termékek dél-magyarországi képviselete-
ként működünk. A Substral termékek kiemelt forgalmazója-
ként pedig tápoldatokkal és különböző műtrágyákkal is tu-
dunk szolgálni. A fű és virághagyma választékunk is tükrözi a 
minőséget. Lehetőség nyílik Barenburg fűmag vételére, vagy 
a Kiepenkerl speciális fűfajtái közül válogatni. Virághagyma 
fajkészletünk nagyon széles skálán mozog. Tavasszal példá-
ul dáliák, begóniák és különböző évelő növények közül válo-
gathatnak az ültetni vágyók. 

2014–ben webáruházat nyitottunk, ahonnan bárki rendelhet 
és a kiszállítás mellett helyi átvételre is van lehetőség. A vásár-
lók áruházunkban mindenben szakmai segítséget megkapnak, 
a szakmai felsőfokú végzettséggel és több éves tapasztalattal 
rendelkező kollégáinktól. Az öntözőrendszereket nemcsak elad-
juk, hanem a megtervezésben és a telepítésben is segítünk. 

Kertünk ápolásához különböző eszközökre van szükségünk. 
Újdonságunk a Gardenától a robotfűnyíró, melynek a tele-
pítését, programozását is elvégezzük. A 21. századi ember a 
mai okos készülékekkel időt tud spórolni. A robotfűnyíró is

ilyen, hiszen egy gyors beprogramozás után, a megadott 
időpontban, felügyelet nélkül elvégzi a fűnyírást. Addig Ön 
bárhol, bármit csinálhat. Nyaralás vagy hosszabb távollét 
alatt sem kell megkérni a szomszédot, hogy nyírja a füvet. 
Okos telefonjának segítségével, akár egy másik földrészről is 
adhat utasítást az otthon dolgozó robotfűnyírónak. 

A kertje nagyságához megfelelő fűnyíró kiválasztása után 
a szabad mozgásmintának köszönhetően gyepéhez alakít-
hatja az önjáró fűnyíró útvonalát. A gépek keréknyom nél-
kül, halkan és káros anyag kibocsátás nélkül dolgoznak. Éles 
pengéivel, folyamatosan vágja a füvet, és a visszahullott, rö-
vid nyesedék zöldtrágyaként szolgál a gyepnek. Ha elfeled-
kezünk a töltéséről, az sem probléma, hiszen a fűnyíró szük-
ség esetén visszatér a töltőállomására. Az ütközésérzékelő és 
a határoló vezeték segít minden akadály kikerülésében, így 
nagy biztonságot garantál emberre és állatra egyaránt. A 
biztonságos emelés- és borulásérzékelőnek köszönhetően a 
pengék azonnal megállnak, ha a gépet felemelik. A manu-
ális stop gomb benyomásával, pedig azonnal megállíthat-
juk okos fűnyírónkat. A gép kompletten, tartozékokkal együtt 
kapható. Ajánljuk ezt a gépet időhiányban szenvedőknek, 
állandó utazóknak, vagy csak olyanoknak, akik nem szívesen 
kertészkednek, de egy szép gyepet szeretnének házuk elé. 

Köszönjük, hogy elolvasta bemutatkozásunkat. Nem marad 
más hátra, mint „Jöjjön el hozzánk és érezze magát a para-
dicsomban!”. 

Gumo Kft. Kecskemét, Mészöly Gyula utca 1. 
Tel.: 06-76/506-640, info@gumo.hu, www.gumo.hu

   Nem elég elvetnünk a füvet, ápolnunk is kell azt.
 Nálunk a Gumo Kft.-nél a szép kert kialakításá-
hoz az első lépéstől az utolsóig mindent meg-
kap amire szüksége van. Legyen az vetőmag, 
öntözőrendszer vagy a modern, felgyorsult 
 életmódhoz tervezett robotfűnyíró.

OKOS FŰNYÍRÓ A GUMO KFT.-TŐL
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Úgy tűnik, letisztulni látszanak a CSOK körüli alapve-
tő kérdések, most már kizárólag az egyéni döntések, az 
egyéni élethelyzetek és jogosultságok lesznek azok, me-
lyek befolyásolják a további folyamatokat. Az, hogy új 
ingatlan esetén három vagy több gyermek után akár 
10.000.000 Ft is lehet a maximálisan igényelhető támoga-
tás összege, melyet még 10.000.000 Ft-nyi kedvezményes 
3%-os kamatozású hitellel lehet megfejelni.

Mire érdemes fi gyelni a leendő vásárlónak?
Elsősorban a jogosultságot kell megvizsgálni, majd fel kell 
mérni, van-e megfelelő önerő. A kedvezményes hitel fel-
vételéhez, pedig hitelképesnek kell lenni, amit mindig a 
bank vizsgál meg. Ha ez mind megvan, akkor körül kell 
nézni a piacon, alkalmas ingatlan után. 

Könnyű ma ilyen CSOK 10+10-re alkalmas ingatlanokat 
találni Kecskeméten?
Határozottan nem. Meglehetősen szűk a kínálat, nem 
csak Kecskeméten, hanem országszerte. Azt látjuk, hogy 
sok társasházi beruházás tervezés fázisában van, illetve 
nagy a kereslet a családi ház építésére alkalmas telkek 
után is. Cégünk a Balaton utcában épít négy ütemben 
társasházat, a második ütem építése folyik, melyben már 
minden lakás elkelt. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
előértékesíteni fogjuk a jövőben épülő 3. és 4. ütemben 
megvalósuló ingatlanokat.  

Építő Simon Kft.

ÉPÍTŐ JELLEGŰ GONDOLATOK

A CSOK berobbant az 
emberek életébe, min-
denki osztott szorzott és 
várt. Aztán megrohamoz-
ták a bankokat és a ki-
vitelezőket. A dolog per-
sze nem volt ilyen egy-
szerű, mert mindig újabb 
és újabb kérdések érkez-
tek merültek fel. Hogy áll 
most az építkezők leg-
népszerűbb témája? Erről 
kérdeztük Simon Bencét 
és Gergelyt, az Építő Si-
mon Kft. két vezetőjét.
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A SZELLŐZTETÉSRŐL
Aereco ablakszellőző, résszellőző, légbevezető-szerelés
Komoly problémát okoz a mai nyílászárók majdnem töké-
letes zárása. A régi, tömítés nélküli ablakok és ajtók „ter-
mészetes” szellőzése a lakott lakásokban keletkező párát 
és nedvességet észrevétlenül, a hőtartalommal együtt ki-
szellőztette. A mai nyílászárók a meleggel együtt a párát 
is benn tartják, ami a relatíve hideg felületeken lecsapód-
va nedvességet, a későbbiek folyamán penészedést, gom-
básodást okoz, okozhat.
Odafi gyeléssel és megfelelő szellőztetéssel ez általában megoldható len-
ne, de a rohanó életstílus és a szinte egész napos távollét nem mindig ad 
erre lehetőséget. Ezen lehet segíteni egyszerű műszaki megoldásokkal, pél-
dául Aereco résszellőző beépítéssel, bontás nélkül. Nemcsak a pára elve-
zetésére, hanem a gázszolgáltatók által előírt légbeveztésre is megoldás!

Az Aereco ablakszellőzők beépítését a következő esetekben ajánljuk:
• Életmódból adódó magas páratartalom csökkentése.
• Magasabb komfortérzet biztosítása friss levegő utánpótlással, energiatakarékosan.
• Nyílt lánggal égő fűtőberendezések (pl. kandalló, cserépkályha) levegő ellátására.
• Konyhai páraelszívók, központi porszívók hatékony üzemelésének biztosítására.
• Gázkészülékek levegőigényének biztosítása a szolgáltatók biztonsági előírásainak megfelelően.

Penészmentes otthon, folyamatosan szabályozott friss levegő a jó közérzet érdekében. Megtalálja a Buda-Házépítő Kft Tüzép 
és Fürdőszoba Szaküzlet telephelyén beépítési lehetőséggel!

Cegléd, Szolnoki út 61., 06-53/311-612,, 06-30/419-7386, www.budahazepito.hu
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Kereskedelmi vállalkozásunk több mint 15 
éve közvetlen és kizárólagos beszállító-
ja néhány európai, fürdőszobai terméke-
ket előállító gyárnak, melyek megbízható 
minőséget biztosítva folyamatosan a piaci 
igényekhez alkalmazkodnak.

A zuhanykabinok széles méret- és típusválasztéka (szögle-
tes, negyedköríves, síkfalra építhető, aszimmetrikus formák), 
a profi lok színe és az üvegminták választhatósága egy-
aránt lehetővé teszik a helyi adottságok, az egyéni elkép-
zelések fi gyelembe vételét. A külön rendelhető fi x zuhany-
falak, eltolható vagy nyíló zuhanyajtók is bővítik a termék-
kínálatot és ezzel a beépítési variálhatóságot. A vízleper-

gető üvegfelületek könnyebb tisztíthatóságot eredményez-
nek. Az akril és öntött műmárvány zuhanytálcák és akril für-
dőkádak szintén sokféle méretben, változatos formavilág-
gal ötvözve kaphatók.

A kínálatunkban szereplő fürdőszobai és design radiáto-
rok magas minőségű acélcsövekből és profi lokból, tökéle-
tes korrózióvédelemmel és a külső hatásoknak ellenálló fe-
lülettel készülnek a legigényesebb modern környezetbe jól 
beilleszthető megjelenési formákban és színekben.

A kiváló minőségű fürdőszobai kiegészítőink alapanyaga 
sárgaréz, melynek felületére krómréteg kerül időtállóvá és 
esztétikussá varázsolva a termékeket.

Sanglass Kabin Kft. másik kiemelkedő tevékenysége az 
egyedi bútorgyártásunk, mely segítségével elkészíthetjük 
azon fürdőszobai vagy konyhai berendezését, mely lehe-
tővé teszi otthonának praktikus, kényelmes használatát, 
megteremtve az Ön egyéni ízlésvilágával ötvözött harmó-
niát. 

Megvalósítjuk mindezt adott méretek vagy igény szerint a 
helyszíni felmérésen alapuló tervezéssel, majd továbblép-
ve az alapanyagok (bútorlapok, vasalatok, fogantyúk), va-
lamint a kiegészítők (csaptelepek, mosdók, mosogatóme-
dencék, konyhai gépek) gondos összeválogatásával, a 
gyártást követően pedig az igény szerinti helyszíni beépí-
téssel.

Mivel nagykereskedelmi tevékenységünknek köszönhetően 
termékeinket országszerte eljuttatjuk, értékesítőink tapasz-
talata, a beépítésekhez nyújtott szakmai tanácsai hasznos 
segítséget nyújthatnak üzletünkben történő vásárlása al-
kalmával.

Sanglass Kabin Kft.
6000 Kecskemét, Budai hegy 72.

AMIÉRT ÉRDEMES A 
SANGLASS FÜRDŐSZOBA-
SZALON ÉS KONYHA-
STÚDIÓBAN VÁSÁROLNI
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A mindennapi főzés elengedhetetlen beren-
dezése a főzőlap, vagy a tűzhely. Mindenki a 
saját elképzelése vagy tapasztalatai alap-
ján választ főzőberendezést, amelyek jel-
lemzően elektromos árammal, vagy gázzal 
működő eszközök.

Az energiafogyasztás szempontjából nézve a dolgot, sokan 
gáztűzhelyet, vagy gázfőzőlapot használnak, mivel a gáz ol-
csóbb, mint az elektromos áram. Ez valóban így is van, sőt 
a gázfőzőlapok általában olcsóbbak is az elektromos, vagy 
indukciós társaiktól. Azonban kevesen tudják azt, hogy mi-
lyen szabályok vonatkoznak manapság a gázzal működő 
főző berendezésekre a gázszolgáltató részéről. A szabályo-
zás arra irányul, hogy az elmúlt években sajnálatos módon 
bekövetkezett szén-monoxid mérgezéseket megelőzze, éle-
tet mentsen. Tehát a gázfőzőlapok használatához biztosítani 
kell a levegő bejutását a helyiségbe, melyet csak minősített 
eszköz használatával fogadnak el. Az égésterméket párael-
szívóval el kell szívni a helyiségből, mely így a veszélyes gá-
zokat is elszívja, helyette a légbeeresztőn friss, oxigéndús le-
vegő jut a helyiségbe. A dolog itt még nem ér véget. A gáz-
csőbe egy elektromos szelepet kell beépíteni, melyet a pá-
raelszívó-berendezéssel kell összekötni. Amikor a páraelszí-
vó-berendezést bekapcsoljuk, akkor az vezérli a szelepet, 
ami csak ekkor enged gázt a főzőlaphoz, így nem történhet 
meg az, hogy a páraelszívót elfelejtjük bekacsolni. Mindezen 
átalakításokat hivatalos tervezővel terveztetni kell, és arról a 
gázszolgáltatót tájékoztatni kell.

Mit tehet az, aki ezt el akarja kerülni? Nem használ gázzal 
működő főzőlapot, tűzhelyet. Helyette javasolt indukciós fő-
zőlap alkalmazása mellett dönteni. Az elektromágneses in-
dukció elvén működő főzőlap alacsony energiafogyasztás-
sal és rendkívül kis hőveszteséggel főz, ezért az indukciós fő-
zőlapon történő főzés sokkal gyorsabb, mint bármilyen más 
eszközzel történő étel készítés. Az indukciós főzőlap kétszer 

gyorsabban forral fel 2 liter vizet, mint a hagyományos elekt-
romos kerámia főzőlap. A vacsorát gyorsabban tálalhat-
ja, valamint időt és energiát takaríthat meg. Az indukciós fő-
zőlap az elektromos energiát közel 80%-os hatásfokkal ké-
pes hasznosítani, azaz melegítésre fordítani. A hagyományos 
rendszerű elektromos vagy gáz főzőlapoknál ez a hatásfok 
az 50%-ot sem éri el.

Sicurezza piano induzione
Az indukciós főzőlap hatásfoka tehát a legnagyobb. Itt a hő 
közvetlenül a tűzhelyre tett edényben keletkezik, nem me-
legíti sem a levegőt, sem a tűzhelyet. A főzőlap működésé-
hez olyan edényekre van szükség, amelyeknek alja mágne-
sezhető. Az indukciós főzőlaphoz alkalmasak azok a zomán-
cozott vagy rozsdamentes acél főzőedények, melyeken a 
mágnes megtapad, valamint amelyek kifejezetten indukci-
óhoz való aljjal rendelkeznek. Az energiafelhasználás nagy 
pontossággal változtatható, szabályozható. Ez azt is jelen-
ti, hogy akár nagyon alacsony vagy rövid ideig tartó nagyon 
magas hőmérsékleten is főzhetünk, amire eddig még soha 
sem volt lehetőségünk.

Az indukciós technológia használatával a főzőlap nem me-
legszik fel, így az égéses sérülések esélye is sokkal kisebb, 
mint mondjuk a kerámialapos tűzhelyek, vagy a hagyomá-
nyos gázüzemű tűzhelyek esetében. Kisgyerekes háztartások 
számára lehet ez fontos szempont.

Az indukciós főzőlapok napjainkban az egyik legmoder-
nebb, leghatékonyabb konyhai berendezéseknek tekinthe-
tők. Többségük rendelkezik azokkal a funkciókkal, amelyek 
megkönnyítik a háziasszonyok dolgát, biztonságot, kényel-
met adnak. Az indukciós főzőlapok többsége interaktív kijel-
zővel, Stop & Go funkcióval, gyerekzárral, biztonsági kikap-
csoló funkcióval, elektronikus szabályozási technológiával, 
maradékhő-kijelzéssel, túlhevülés-védelemmel is rendelkezik.

Huszti Gyula, Hu-Fa Bútor ügyvezető

GYŐZ AZ INDUKCIÓS GYŐZ AZ INDUKCIÓS 
TECHNIKA A KONYHÁBANTECHNIKA A KONYHÁBAN
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A 20 éves tapasztalattal rendel-
kező Parketta Áruház Kecskemé-

ten és Szolnokon is segíti a vásár-
lókat. A cég az évek alatt folyamatosan bővült, 

hogy a vásárlók teljes körű és készletű kiszolgálást kapjanak. 
A ház minden zugának melegburkolását meg tudják oldani 
készletükből. Hatalmas előny, hogy nem kell előre rendelni, hi-
szen az 1000 m2-es áruház raktárkészletén a választék nagy 
mennyiségben megtalálható. Készletükben különböző magas 
minőségű parketták, padlófajták, laminált padlók, PVC-ék, 
szőnyegpadlók és az ehhez tartozó kiegészítők kaptak helyet. 
De hogyan válasszunk ennyiféle burkolat közül?

A nappaliban sokan szeretik a fa vagy fahatású anyagokat, 
a parkettát, svédpadlót vagy a laminált padlót. Ha valaki 
a keményfából készült padlókat szereti, akkor a svédpadló 
jó választás. Ez egy nagyméretű, hajópadló szerű, csaphor-
nyos parketta, amely teljes keresztmetszetében keményfa. 
Van neki egy régies hatása, múltidéző hangulata, a megfe-
lelő bútorokkal kombinálva nagyon különlegesé tudja tenni 
a nappalinkat. Választhatunk kezeletlent, vagy kezeltet, eset-
leg vörös tölgyből készültet is, attól függően, hogy a bútora-
inkhoz melyik illik. De sokan a szalagparketta mellett dönte-
nek, hiszen gyorsan lerakható, időtálló, felújítható.

A laminált padlók manapság nagyon divatosak, hiszen nagy 
választékban kaphatók, olcsóbbak és könnyen lerakhatóak. 
A Parketta Áruházban 200 különböző laminált padlóból vá-
laszthatunk. Bár nem kemény fából készülnek, de ha a vas-
tagabb, jó minőségűt veszünk, akkor hosszú ideig dísze lehet 
otthonunknak. Az Áruház 7 mm-től 12 mm vastagságig árul 
31, 32, 33 felületi erősségű laminált padlókat. Vásárlásnál az 
erősségre, terhelhetőségre is oda kell fi gyelni.

A vizes helyiségekhez jó választás lehet egy kőmintás PVC, 
amire 5 év garanciát kapunk, de akár 10 évet is kibír. Ha va-
laki fapárti, akkor már laminált padlóból is választhat olyat, 
amely direkt konyhába vagy fürdőszobába lett gyártva. 
Megjelent egy új generáció, ami hazánkban is egyre job-
ban terjed, és fürdőszobákban is használható. Ez a vinyl 
padló, ami egy erős fahatású, műanyag padló. 
 
A gyerekszobába érdemes lehet egy meleg padlószőnyeget 
választani, hogy a kicsi a padlón is játszhasson anélkül, hogy 
felfázna. Ide ajánlott egy könnyen tisztítható darabot venni, 
mert a gyerekszobában bármi megtörténhet. 

A Parketta Áruház a kertes ház tulajdonosoknak annyiból is 
szerencsés választás, hogy még kerítésléceket is tudnak vá-
sárolni. Ezek akácfából készült, nyers, különböző formájú lé-
cek, amiket felületkezeléssel, lakkozással házunk stílusához 
alakíthatunk. 

Az áruházban teljes körű tájékoztatást kapunk a hozzáértő el-
adóktól a melegburkolás minden oldaláról. Az összes kiegé-
szítőt, szegélyt, alátétet, ragasztót és padlóápolószert meg-
kapjuk a kiválasztott termékhez. A méretre vágás helyben 
megoldott. Ha, pedig kivitelezőt keresünk, akkor sem kell 
messzire menni, hiszen az áruház által ajánlott szakemberek 
garanciával együtt végzik el a munkát.

Vágsélei Csilla Sára

A MEGFELELŐ PADLÓ-
TÍPUS KIVÁLASZTÁSA

A padló nagyban meghatározza otthonunk hangula-
tát. Különböző helyiségekbe, különböző megoldá-
sokat választhatunk. Mindenkinek más az ízlése, 

más számára az otthonos. A pihe-puha padlósző-
nyegtől a parkettán át a PVC-ig rengeteg féle melegbur-

kolat közül választhatunk a kecskeméti Parketta Áruházban.
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Egészségünk, vitalitásunk megőrzése érdekében a megfe-
lelő, pihentető alvásnak legalább olyan fontos szerepe van, 
mint az egészséges étkezésnek. Az, hogy alvásunk mennyire 
pihentető, számos dologtól függ: stressz, szobahőmérséklet, 
külső ingerek, zajok... és természetesen az ágyunk kényelme. 
Ágyunk akkor igazán tökéletes, ha igazodik hozzánk. 
Különböztessünk meg 3 alapvető matrac típust:

1. Bonellrugós matracok: 
Az összekapcsolt bonell rugózat lényege, hogy sorba rende-
zett acélhuzalból készült tölcsér alakú rugók alsó és felső vé-
geit csavarrugókkal kötik egymáshoz. A bonellrugós matra-
cok kellően rugalmasak, tartósak, remek a súlyelosztásuk. A 
tölcséres kialakítás megakadályozza az egymással szomszé-
dos rugótagok súrlódását, így nem nyikorog, deformálódik. 
Szabadabb mozgást tesz lehetővé oldalirányba, ezáltal a 
terhelési pontokhoz jobban illeszkedik. A bonell rugók 
keresztirányban spirálrugókkal vannak ösz-
szefűzve, emiatt nagyobb felületen és 
egyenletesen oszlik el a súly. 
Egy 160x200 cm-es matrac-
ban hozzávetőlegesen 400-
420 bonellrugó található. 

2. Táskarugós matracok: 
A táskarugós, más néven zsákru-
gós matracok a hagyományos 
bonell rugós matracok továbbfej-
lesztett változata. A táskarugós mat-
racokban majdnem dupla annyi rugótest 

van, mint a bonell rugós matracokban. A zsákrugós matracok 
nagyfokú pontelasztikusságának köszönhetően jobban tudják 
követni a test vonalait, mint a hagyományos bonell rugós mat-
racok, a súlyelosztásuk is hatékonyabb. Minden rugótest egy 
különálló tasakba van varrva, függetlenül mozognak, így iga-
zodnak a test vonalaihoz. Mivel a rugótestek között nincs érint-
kezés, ezért a kopásából adódó problémák is kiküszöbölhetők. 

3. Hideghab és kókuszmatracok: 
A hideghab és kókuszmatracok típusaiban inkább a kemé-
nyebb és merevebb matracok a jellemzők. A kókusz réteg 
szerepe a tartás és az alátámasztás. A kókuszon lévő hideg-
hab réteg vastagságával szabályozható a matrac 
keménysége.  A kókusz biztosítja a 
matrac merevségét, viszont ha 
a kókusz réteget több felé vá-
lasztjuk, a vékonyabb rétegek kö-
zötti hideghab hozzáadásával jobb 
ergonómiai vonalkövetést tesz lehetővé. Jellemző a memó-
riahab felhasználása is. A memóriahab nyomáselnyelő és ki-
magasló vonalkövetési tulajdonsággal rendelkezik. A króni-
kus hát- és derékfájásban szenvedőknek enyhülhetnek a fáj-
dalmaik, ha keményebb típusú matracon alszanak.

Soha nem érzi igazán kipihent-
nek magát? 
Nehezére esik az ébredés? 
Ébredés után fájdalmai 

vannak?

VÁLASSZA A LEGINKÁBB ÖNHÖZ ILLŐ MATRACOT!

vannak ösz-
ten és 

at-

yozható a matrac 
a 

-
bb 
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A teljes öntözőrendszer a föld alá van telepítve, ezáltal egy-
részt láthatatlan, másrészről nem zavarja a kert gondtalan 
használatát. Tehát az öntözőrendszer látszólag mintha ott 
sem lenne, viszont az öntözés sohasem marad el.

Az öntözőrendszer számos további feladatra képes, például 
fi gyeli az esőt, lehet vele műtrágyázni a kertet, hűteni a tetőn 
keresztül a házat, sőt van, aki a kutya friss vizéről is az öntö-
zőrendszer keretein belül gondoskodik – a lehetőségek csak-
nem korlátlanok!

Az öntözőrendszer alkatrészei határozzák meg az alapve-
tő minőséget. A főalkatrészek (mágnesszelep, vezérlő, szóró-
fejek) esetén nincs értelme minőségi kompromisszumot köt-
ni – minimális pénzmegtakarítással tartós bosszúságot „vásá-
rolunk” magunknak. A gyengébb minőségű szórófejek egye-
netlenül öntöznek, meg-megállnak, ha nem azonnal, akkor 
pár héten belül. 

Alapos felmérés, tervezés
Hogy jól kitalálhassuk, hogyan, miből és mennyit, szakem-
ber által elvégzett pontos felmérés és tervezés szükséges.

Kivitelezés
Adott egy kupac anyag, adott egy vastag tervcsomag. Ho-
gyan is lesz ebből öntözőrendszer? Nagyon egyszerű: pre-
cíz és kreatív munkával. Innentől mindegy, ki csinálja; az a lé-
nyeg, hogy jól csinálja. Vigyázat: magukat szakembereknek 
nevező kontárok ugyanúgy hemzsegnek, mint lelkes amatő-
rök, akik eddig nem is tudták magukról, hogy voltaképpen 
szakemberek.

Néhány tulajdonság ami soha nem jutott még az 
eszünkbe:

•  Az öntözés egyenletes, a jól megtervezett vízeloszlásnak 
köszönhetően: nem történhet meg az, hogy a kert egyik 
része túl sok, a másik túl kevés vizet kap. 

•  Kertje üde, ápolt lesz egész évben, gyönyörű növények, 
puha és tömött gyep várja haza.

•  Az öntözőrendszer láthatatlan: csupán az öntözés idejére 
emelkednek ki a szórófejek a földből.

•  Légfrissítő hatása van: a rendszeres öntözés leköti a port, 
friss, üde levegőt varázsol.

•  A jó öntözőrendszer vizet takarít meg: nincs túlöntözés, 
nem felejti nyitva a csapot órákra: pontosan, egyenlete-
sen öntöz.

•  Mivel az öntözés a hajnali órákban javasolt, minimális a 
párolgási veszteség, így akár 50-60% víz ára is zsebben 
marad.

•  Csökken a gombás megbetegedések esélye, mivel a kora 
reggeli öntözést követően hamar felszárad a nedvesség a 
levelekről.

•  Az öntözőrendszer intelligens: esőben (és utána akár napo-
kig) nem öntöz.

•  Az öntözőrendszer növeli ingatlanja értékét.
•   Az öntözőrendszer sokszorosan megtérülő beruházás!

Öntöző rendszer tervezés, kivitelezés anyageladás:
Agroker Áruház

Kecskemét, Halasi út 29.
+36 76 506 100

www.agrokeraruhaz.hu

ÖNTÖZÉS NÉLKÜL NINCS SZÉP KERT!

A magyarországi éghajlat sajátosságaiból adódóan, mestersé-
gesen kell pótolni a hiányzó vízmennyiséget, ezért szükséges a 
vízpótló öntözés.  Az automatikus öntözőrendszer felügyelet nél-
kül, megbízhatóan működik távollétében is.
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A kecskeméti Fantázia Bútorbolt már 15 éves tapasztalattal 
rendelkezik a bútorgyártás és eladás terén. A szabványmé-
retű kárpitozott bútorok, szekrénysorok, étkezőgarnitúrák stb. 
eladása mellett főprofi ljuk az egyedi méretű bútorok gyár-
tása és értékesítése. A Magyarországon készült bútoraik nem 
tucat gyártottak, hiszen mindig az egyén igényeire szabják. 
Ebből kifolyólag nagy ismerete van a cégnek és a szakkép-
zett eladóknak arról, hogy milyen szempontokat kell fi gye-
lembe vennünk egy ülőgarnitúra vagy egy nappaliban elhe-
lyezett szekrénysor kiválasztásakor. 

A Fantázia Bútorboltban elmondták nekünk, hogy nagyon 
fontos a tartósság. Érdemes minőségi anyagokat választani, 
hogy berendezéseink minél tovább szépíthessék otthonun-
kat. A legfontosabb kérdések, amiket fel szoktak tenni a vá-
sárlónak, azok a következőek: Mire akarja használni, ki fogja 
használni és hova lesz rakva? Ezeknek a válaszoknak az ösz-
szefüggéseit megvizsgálva tudjuk kiválasztani vagy legyár-
tatni a megfelelő bútort. 

Kárpitos bútoroknál, mint az ágy vagy egy kihúzható kana-
pé, fontos az hogy, aki használja az milyen korú. Egy idő-
sebb, már nehezen mozgó embernél oda kell arra fi gyelni, 
hogy az ülőfelület olyan magas legyen, hogy kényelmesen 
le tudjon ülni. A Fantáziánál ilyen esetekben magasítják az 
ágyneműtartót. A fekvőbetegeknél például ajánlják az erő-
sített bonell rugós matracot, hiszen a non-stop használat erő-
sebb rugót kíván. De a rugó mellett érdemes a szivacs sűrű-
ségére is rákérdezni. Minél sűrűbb a szivacs, annál hosszabb 
az élettartama. Gyermekek heverőjének megválasztásánál 
fi gyelembe kell vennünk azt is, hogy pár éven belül már kicsi 
lehet az ágy. De van lehetőség olyan ágyat választani, ami 
alakítható, például egy támla levételével a kisgyermekkor 
után is kényelmesen használható. 

A szövetek kiválasztása ismét egy kardinális kérdés. Minél 
erősebb, minőségibb az anyag, annál tovább használha-
tó és annál jobban állja a kopást. Figyeljünk oda a tisztítha-
tóságra is. A Fantáziánál 4000 félé szövetből választhatunk, 

amik között találunk olyat is, amit egy nedves rongy segítsé-
gével könnyen tisztíthatunk. Ezekből a textíliákból a bútorunk-
kal harmonizáló párnákat, puffokat is készíttethetünk, hogy 
minél otthonosabb legyen a házunk. De méterre is vásárol-
hatunk szövetet, ha régi ülőgarnitúránkat szeretnék újjá va-
rázsolni.

A szekrények is meghatározzák nappalink hangulatát. A 
Fantázia Bútorboltnál a szekrénysorok elemei variálhatók, 
ami egy esetleges költözésnél vagy egy stílusváltásnál is jól 
tud jönni. 18 féle színű bútorlapból választhatunk, aminél fő 
szempont a minőség, hiszen 18 mm vastagságúak a lapok. 
Emellett a fém ajtópántok is növelik az élettartamot. A gyár-
tásnál a biztonságra is fi gyelnek, hiszen a fi ókok nem tudnak 
kiesni, így a gyermek nem ránthatja azt magára.

A Fantázia bútorboltban tényleg csak a fantáziánk szabhat 
határt bútoraink kialakításában. A szövetek, anyagok, alak-
zatok és méretek különböző számú variációja garantálja, 
hogy a vásárló valami teljesen egyedi, minőségi és egyéni 
igényeire szabott bútort kap. 

Fantázia Bútorbolt, Kecskemét, Szent Miklós utca 1.
www.facebook.com/fantaziabutorbolt

FANTÁZIADÚS, IDŐTÁLLÓ BÚTOROK

Bútorainkat hosszú időre, akár több évtizedre vásároljuk, nem cse-
réljük őket évente. Ezért nagyon fontos, hogy minden szempontból 

megvizsgáljuk a leendő bútorainkat. Nem mindegy tehát a minőség, 
a tartósság, hiszen hosszú ideig kell szolgálniuk minket.
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Megérkezett a tavasz, az ablakokról már lekerültek az égősorok, a fé-
nyes angyalkák. A háziasszonyok ilyenkor a tavaszi nagytakarítás je-
gyében az ablakokat is tisztává varázsolják. Nem mindegy tehát, hogy 
a beszűrődő napfény milyen függönyt helyez reflektorfénybe.

Tavasszal megújul a természet, ilyenkor otthonunkat is felfrissíthetjük az évszak trendjeivel. Érdemes 
hangsúlyt fektetni a függönyre,  hiszen méreténél fogva meghatározza a teret. Jó ötlet, ha a na-
gyobb, állandó bútorok, mint a kanapé természetes, időtálló bézses, barnás színűek, amiket színes 
párnákkal, függönyökkel, ágytakarókkal könnyen feldobhatunk. Ezek a kiegészítők már bátran le-
hetnek harsányabb, erősebb színűek, mert évszak- vagy stílusváltáskor elég csak őket lecserélni.
 
Ha a függönyünk is natúr árnyalatú, akkor már egy új drapériával és a vele harmonizáló párnák-
kal is más hatást érhetünk el. Tavasszal ismét kedveltek a virágos minták és a világosabb, vidám 
színű, fényáteresztő függönytextíliák. Az anyagok vékonyodnak a téli, vastagabb, melegebb, szi-
getelő hatású függönyökhöz képest. De megjelentek a fényesebb darabok is, amelyek elegan-
ciát kölcsönöznek a háznak. A frissen mosott függöny illata, lágy esése és világos árnyalatai iga-
zi tavaszi frissességet vihetnek otthonunkba.

A Siker Kft.- méteráru kis- és nagykereskedés családi vállalkozásként már 26 éve szolgálja ki az 
üzleti és lakossági ügyfeleket, ha függönyről vagy más lakástextíliáról van szó. 

Az áruház 700 m2-en, igen széles választékkal várja a kedves vevőket. A lakosság is magas minő-
ségből válogathat jó áron. A hozzáértő eladók készségesen kalauzolják a vevőket és segítenek 
választani. Egyéni tanácsadás után, egyedi méretben és formában varrják meg a megálmodott 
függönyt vagy párnát, amikhez minden kiegészítő helyben kapható.

FÜGGÖNY AZ OTTHON LELKE

Vágsélei Csilla Sára
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