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CSOK ÉS AZ ÚJ HÁZ ÉPÍTÉS

A tavaly elkezdődött CSOK őrület idén is folytatódik, hiszen a családalapításon ügyködőknek új lehetőséget teremt a saját tulajdonú ingatlanra. Viszont több változás is
történt, amelyből kifolyólag sok téves információ kering a
köztudatban. A Dream-Home Ingatlaniroda és Új Ház Építő Centrum irodavezetőjét, Lévay Gergelyt kérdeztük a
CSOK-ról és CSOK-os házépítés lehetőségeiről.

katonatelepi Dream-Home lakópark
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény megpályázásához először tisztázni kell az alapvető feltételeket, amelyeknek meg kell felelni: büntetlen előélet, hitelképesség, adó
és vámhivatal felé tartozásmentesség, illetve a pár legalább
egyik tagjának rendelkeznie kell 24 hónapja társadalombiztosítással. Ezek után kétféle kalapba lehet kerülni, melyeknek
más-más feltételrendszere van.
Az egyik a még meg nem született gyermekekre felvenni kívánt CSOK. Ezeknek a pároknak mindenképpen össze kell
házasodniuk, hogy felvehessék a támogatást és legalább az
egyik félnek 40 év alattinak kell lennie. Ha már mind a két
félnek van saját gyermeke és szeretnének majd egy közös
harmadikat, akkor mind a három gyerek után felvehetik a
CSOK-ot, de házasodni ebben az esetben is szükséges.

A másik a már meglévő gyermekekre felvenni kívánt CSOK. A
kedvezmény a 12 hetes embriótól a 25 éves gyermekig felhasználható. Olyan gyerekre is lehet érvényesíteni a kedvezményt,
akire már felvettek szocpolt. Ebben az esetben a már megkapott szocpol összegével kevesebbet igényelhetnek. Itt nem szük-

séges házasság, sőt egyedülálló szülő is igényelheti. A CSOK
összege a meglévő/előre bevállalt gyermekek számától és a
megvenni, bővíteni vagy építeni kívánt háztól, lakástól függ.
A CSOK-ot felvevőknek lehetősége van hitel felvételére is.
Akár a 10 millió vissza nem térítendő támogatás mellé +10
millió Ft 3%-os fix kamatozású hitel is járhat azoknak, akik 3
gyermeket szeretnének, és megfelelnek a feltételeknek. Ebből az összegből és néhány milliós önerőből már meg lehet
építtetni az álomházat, amely a CSOK-nak is megfelel. Lévay
Gergely elmondta, hogy nagy az igény a CSOK-os házakra,
de nem sok az erre alkalmas ház. Ők éppen ezért nagy erőket fektetnek abba, hogy az ügyfelekkel együtt olyan házat
álmodjanak, majd építsenek meg, amely teljesen megfelel ennek a rendszernek. Jó hír, hogy már osztatlan közös tulajdonú telken építendő házra is jár a CSOK. Kecskemét vonzáskörzete nagyon népszerű, rengeteg lakópark épül ezeken a területeken. A Dream-Home most Katonatelepen épít
6 házas lakóparkot, amely 3 ikerházból áll. Ezt a projektet
a minimális önerővel rendelkezőknek találták ki. Ezek a házak már energiatakarékosak. A 15 cm-es szigetelés, a 3 rétegű nyílászárók, a korszerű fűtési rendszer garantálja, hogy
a rezsi nem lesz több egy panellakásénál. A CSOK-ot új ház
építése esetén a legérdemesebb felvenni, hiszen garanciálisak, nincs annyi illeték, mint egy használt ház vételénél, illetve hosszútávon az új, korszerű házak azok, amelyek kifizetődőek. A Dream-Home-hoz hasznos személyesen bemenni, hiszen megvizsgálják a jogosultságot, segítenek eladni a
meglévő ingatlant, felvenni a hitelt és a kedvezményt majd
6-8 hónap alatt megépítik az álomházat. Az irodának még
van kapacitása a házépítésre, így várja újabb ügyfeleit is.
Vágsélei Csilla
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Szerkesztői gondolatok

Kedves
Olvasónk!
A forró nyári napokat ismét
leváltotta a borongós őszi idő.
Az ősz viszont nem telhet el Ház
magazin nélkül. Szeptemberi számunkban a lassan hűvösödő időre
és az ezzel kapcsolatos teendőkre
is gondoltunk.
Magazinunkban kiemelt figyelmet
fordítunk a környezet- és energiatudatosságra, így olvashatnak korszerű fűtési rendszerekről, takarékos csaptelepekről, nyílászárókról
és hőszigetelésről is. Illetve a terasz
vagy medence befedésére is tudunk még tippeket adni a tél beállta előtt. A családosokról sem feledkeztünk meg, őket a most nagyon aktuális CSOK-ról tájékoztatjuk. A kecskeméti ingatlanhelyzetet
is felderítettük a helyi ingatlanpiac
iránt érdeklődők számára.
Reméljük, hogy cikkeinkben sok
hasznos információt találnak, melyeknek segítségével könnyebben megoldják majd a télbehajló munkálatokat! Következőleg tavasszal találkozunk, amikor a megújulásé lesz a főszerep.
Zakar László
felelős szerkesztő
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MENNYIT IS ÉR A KECSKEMÉTI CSALÁDI HÁZUNK?
Az elmúlt időszakban a kecskeméti ingatlanpiac virágzásnak indult. A
város a nagy beruházások által több figyelmet kap. Ezt kialakító folyamatokról, helyi ingatlanokról és az ingatlanosok szerepéről beszélgettünk Asztalos Zsolttal, a HOUSE36 Ingatlanhálózat egyik tulajdonosával.
Milyen folyamatok vezettek Kecskemét ingatlanpiaci helyzetének változásához?
Kecskemét kiemelt helyzetbe került mostanában. Mára a
Mercedes gyár is integrálódott a város ingatlanpiacába.
Megszoktuk a hatását, és érezzük is. A gyár által nyújtott gazdasági növekedés teljesen belefolyt a város vérkeringésébe.
De más beruházások is történtek, az induló egyetem is külön
figyelmet kap. A tartósan alacsony jegybanki alapkamat, és
az ezért alacsony betéti kamatok is befolyásolták a kereslet növekedését. Hatással voltak az ingatlanpiacra a brókerbotrányok vagy a legismertebb helyi takarék csődje is. A kisbefektetők bizalma megrendült a pénzpiaci befektetésekben és inkább ingatlant vásároltak, ezért megemelkedtek az
árak. Ilyen esetekben a lakásvásárlás kínálja a legbiztonságosabb alternatívát. A dinamikus fejlődés és a város jövőbeli
lehetőségei is vonzóvá teszik szélesebb körben. Ezek az események globálisan alakították Kecskemét mostani helyzetét.
Értékálló befektetés a kecskeméti lakás?
Az összes körülmény arra engedhet következtetni, hogy igen.
Nagy valószínűséggel ki tudja adni a lakását a befektető
vagy később jó áron el tudja adni.
A kecskeméti házak helyzete hogyan alakult?
A házak értéke nem nőtt olyan mértékben, mint a lakásoké,
de helyzetük változott. Inkább eladhatóvá váltak és aktuális
lett a két évvel ezelőtti irányár. A funkció nélküli vagy nagyon
egyedi igényeket kiszolgáló házakat továbbra sem könnyű eladni. De van érdeklődés a használt házakra, és sokat el is
adunk belőlük. A lakás ára olyan magas lett, hogy már megéri házat venni néhány millióval többért. A házak vásárlói közül
hiányzik a tipikus befektetői vevő, hiszen nem olyan kockázatmentes, mint a lakásvétel. A lakás könnyebben értékesíthető,
kiszámíthatóbb. A panelprogramok hatásai is érződnek már.
Viszont még mindig olcsóbb egy használt ház, mint egy új építésű társasházi lakás. Nálunk is már elérhetőek az új építésű ingatlanok, valamint a városban elindult összes nagyobb projekt
lakásai. Minden ingatlantípusra van széles választékunk.

zak is eladósorban vannak itt és a régebbi részeken is folyamatosan cserélnek gazdát a házak. A város terjeszkedik, így
Kecskemét vonzáskörzete is évek óta felkapott: Kadafalva,
Ballószög, Hetény.
Sokan költöznek olyan házba, amely régebben hobbiként
funkcionált. Mire figyeljünk ilyen esetben?
Meg kell nézni, hogy mekkora a telek, mit lehet rá építeni, engedéllyel épült-e, gazdasági épület-e. Ezek után lehet
mérlegelni. Itt körültekintően kell eljárni, ezért jó egy ingatlaniroda segítsége. De hozzáteszem, hogy minden családi házat jól meg kell vizsgálni belterületen is.
Miért fontos az ingatlanos szerepe? Mit tud nyújtani a HOUSE36?
Mi leellenőrzünk mindent, a vásárlónak semminek sem kell
utána nézni. Minden esetet egyedileg megvizsgálunk. Az
ügyfél megkapja a megfelelő tájékoztatást, hogy olyan döntést tudjon hozni, amivel később is elégedett lesz. Nem egy
kiló kenyérről beszélünk. Sokszor egy élet munkája az, amit a
házvételkor elköltenek az emberek. Az ingatlanunk az egyik
legnagyobb értékünk és pont ehhez ne alkalmazzunk szakembert? Ma már felelőtlenség egyedül hirdetni az interneten
és bárkit beengedni. Nálunk egy biztonságos, ellenőrizhető folyamat az ingatlan adás-vétele. Mi vagyunk a szűrő és
a kapocs, ami összefogja az eladót és a vevőt. Kecskeméten a HOUSE36 három irodájával, a legnagyobb, egy kézben
lévő iroda. Kiterjedt hálózatunk van és folyamatosan fejlesztünk. Most nyílt meg a Vágó utcán harmadik irodánk, ami
közel van a Kőhíd utcai bázishoz és lehetőséget ad a további fejlődésre. Mi előre megyünk, hálózatban gondolkodunk.
Irodáink segítik egymást, minden arra lett kihegyezve, hogy
a folyamatok gyorsuljanak és még hatékonyabbak legyünk.
Vágsélei Csilla

Mennyire látják reálisan az eladók a családi házuk árát?
Jellemzően túlárazzák, körülbelül átlagosan 30%-kal, persze akad azért olyan ügyfél is aki reálisan látja az értékét. A
házaknál sokkal erősebb az emocionális kötődés és a túlárazás. Gyerekek nőttek fel ott, maguk csinosították a házat.
Szakembereink viszont reális árat tudnak mondani.
Családi ház kereséshez melyek a népszerű kecskeméti területek?
Még mindig favorit a Petőfiváros és a Vacsiköz, csendesebb
belvárosi részek, villanegyed. Az elmúlt 10 évben épült há-

HOUSE36 INGATLANHÁLÓZAT
Újonnan nyílt irodája a Vágó utca 4 szám alatt
www.h36.hu ¤ 0676/418-100
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A FÜRDŐSZOBA ELRENDEZÉSE ÉS
KIALAKÍTÁSA

- idősekre, kisgyermekekre is gondolva

Kereskedelmi vállalkozásunk több mint 15
éve közvetlen és kizárólagos beszállítója néhány európai, fürdőszobai termékeket előállító gyárnak, melyek megbízható minőséget
garantálva folyamatosan a piaci igényekhez
alkalmazkodnak.

E tevékenységhez harmonikusan kapcsolódik fürdőszobabútor
gyártásunk, melynek keretében egyéni elképzeléseket is megvalósítunk, igazodva a helyi, és az életkor szerinti adottságokhoz,
így lehetővé téve otthonának kényelmes használatát. Az egyénre szabott tervezést és az igény szerinti helyszíni felmérést követően nagy hangsúlyt fektetünk az alapanyagok (bútorlapok, fogantyúk, csillapított, önbehúzós fiókok, csillapított ajtópántok), valamint a kiegészítők (csaptelepek, mosdók) gondos összeválogatására. Amennyiben előnyben részesíti a tömörfa megoldásokat,
kőrisfából készült fürdőszobabútor családunk esetében finoman
ötvöztük a fa természetes szépségét és megjelenését a készbútor
eleganciájával és praktikumával.
Az Ön egyéni ízlésvilágának visszatükröződésén kívül a jól használhatóságot szolgálja a SANPLAST zuhanykabinok széles méret- és típusválasztéka. Az idősebb korosztály számára különösen
előnyös lehet az eltérő méretekben külön elérhető fix zuhanyfalak összeépíthetősége a könnyedén eltolható zuhanyajtókkal. A
zuhanykabinok alá pedig a nehézség nélküli belépést elősegítve lapos – alig 3 cm – es zuhanytálca is kerülhet. Egyes zuhanytálcák felületére csúszásgátlós felület rendelhető. Szintén e korosztály számára jelenthet segítséget a zuhanykabinokba szerelhető lehajtható, trópusi fából készült zuhanyülőke.
A kisgyermekes családoknak nyújthat megoldást az ülőrésszel
rendelkező, 25 cm mélységű zuhanytálca, melyre természetesen
zuhanykabin építhető. Itt érdemes említeni a sokféle méretben,
változatos formában kapható akril fürdőkádakat, melyek egy része szintén ülőrésszel rendelkezik. A kádakra utólag is ráhelyezhető zuhanyparavánok többféle méretben, megjelenési formában
pedig hosszú évekre ígérnek újabb megoldást.
Reméljük, hogy az általunk kínált rendkívül széles termékválaszték, értékesítőink tapasztalatával, a beépítésekhez nyújtott szakmai tanácsaikkal ötvözve elősegíti, hogy lakásának berendezése életkorra tekintet nélkül az ott élők komfortját biztosítsa.
Sanglass Kabin Kft. Kecskemét, Budai hegy 72.
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Létezik garantált megtérülés kockázatok nélkül?
Igen, ez a Thermomaster® homlokzati hőszigetelés!
Az alábbiakban röviden elmondjuk, hogy miért. A
legolcsóbb, legkörnyezetkímélőbb energia az, amit
nem használunk el! Miért fogyasztana kétszer an�nyi energiát, ha fogyaszthat fele annyit is vagy akár
még kevesebbet? Márpedig jól megválasztott hőszigetelési technológiákkal és anyagokkal drámaian csökkenthető az elhasznált energia mennyisége, amivel hosszútávon rengeteg pénzt spórolhat és hozzájárul környezetünk védelméhez is.

A HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS
Na jó, de mégis mennyi az annyi? A világon az összes elhasznált energia 40%-a az épületek által elhasznált energia. Mint
olyan, ez a legnagyobb szelet a tortából. Ezért is érdemes ezzel foglalkozni, mert itt lehet a legkomolyabb hatást elérni. Az
épületek energetikai korszerűsítésének egyik eleme a megfelelő hőszigetelés, ami a fűtési rendszer korszerűsítésével és
a nyílászárók cseréjével lesz teljes. A számítások azt mutatják,
hogy egy tipikus „Kádár kocka” felújításánál, Thermomaster®
EPS homlokzati hőszigeteléssel, a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése mellett akár 3-450 ezer forint közötti megtakarítást is elérhető évente! Ha figyelembe vesszük,
hogy a Thermomaster® hőszigetelő rendszerek 50 éves élettartamra tervezettek, akkor a teljes élettartamra vetítve megtakarításként már tízmilliós nagyságrendű összeg keletkezik.
A megtakarítási hasznot ne csak a fűtésszámlán kövesse, ott
van a nyári hűtés költsége is! Ma már érthető módon nagyon elterjedtek a családi házaknál is a klímaberendezések. Talán nem igényel túlzott magyarázatot az, hogy ha az
épület a hőszigetelésnek köszönhetően nem hevül túl a nyári melegben, akkor jóval kevesebb ideig kell a klímát működtetni, ami így gyorsabban és kevesebb energia felhasználásával lesz képes a komfortos hőmérséklet biztosítására.
Ma már az ingatlanok piaci értékének és piacképességének
egyaránt fontos tényezője az épület energiahatékonysága
és a jövőben ez fokozottan így lesz! Az épületek felújításával
nyerhető arányosan legnagyobb árnövekményt homlokza-

ti hőszigeteléssel érheti el. Régi értékéhez képest többet fog
érni a háza, mint amennyibe a homlokzati hőszigetelés került. Ha így nézzük, akkor ingyen volt a hőszigetelés. Hát nem
gyönyörű? De a pénz nem minden. A Thermomaster® homlokzati hőszigetelő rendszer a ház esztétikai értékére is jelentősen hat. Ami szebb, az jobb, ami szebb, az értékesebb.
Fontos! Nem minden hőszigetelő rendszer, ami annak látszik!
Egy rossz anyagválasztási döntéssel, a felsorolt hasznoktól eleshet és akkor csak a fejfájás, utólagos bánkódás marad. Az
építési anyagok műszaki tartalma eltérő, minőségben hatalmas szórás van, mint ahogyan ez bármilyen más iparág termékeinél is így van. Azt javasoljuk, hogy reménykedés helyett
válassza a bizonyított biztonságot! A vásárlás pillanatában
nem ez lesz a legeslegolcsóbb megoldás, de hosszútávon
garantáltan ez lesz a legjobb megoldás. A Thermomaster®
homlokzati hőszigetelő rendszerek az ÉMI által bevizsgáltak,
NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) száma: A224/2015, valamint
rendelkeznek európai szintű bevizsgálással is, ETA száma ETA15/0308 gyártója a Masterplast Kft. www.masterplast.hu. Nézzen utána, ez minőségi anyag. Ha végül nem minket választ,
kérjük akkor is fogadja meg tanácsunkat. Csak olyan gyártó
termékét válassza, amely hasonló bevizsgálásokkal rendelkezik. Az összetákolt silány „rendszereket” pedig messziről kerülje.
Keressen minket és örömmel segítünk megtalálni az
Ön számára ideális hőszigetelési megoldásokat.
Forduljon hozzánk bizalommal! Bogépfa Kft.
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KERTI DOLGAINK ŐSSZEL
Megállíthatatlanul itt az ősz, azonban
kerti teendőink sora még korán sem
ért véget. Surányi Dezső gondolatait
olvashatjuk.
Amikor megbillen a Napnak útja, az égikutya hősége (kánikula) szűnik, meg a nappal hossza is rövidül.
Ilyenkor már számolni kell azzal, hogy a sárga pólós emberre nagyon könnyen „rácsatlakoznak” a levéltetvek, nem ritkán a szemüket sem kímélve. A kert
mindenki számára egy hasznos kondihely: mindig
akad tennivaló! Télvégén a télnek emlékeit szükséges eltávolítani, ami nemcsak a száraz ágak lenyesését, hanem akár az ifjító metszést is jelenti. Majd jöhet az ásás, gereblyézés, és akár már a hólepelre is
elszórható a mák vagy a sóska magja.
A csemegeszőlő és a díszbokrok és fák kezelése egész évre szóló feladat. A metszés, nyesés sem
ördöngősség – meg lehet tanulni, mint a szemzést
és oltást. Ezeket ma azért szükséges sorjázni, mert sokan elszakadtak a közvetlen kerti munkáktól, a tennivaló sorba rakása sem könnyű feladat. Kell bizony erre utalni, bár régen voltak a csízió könyvek,
öröknaptárak. Ebből mindenki tudta, hogy Egyed
napján el kell számolni a juhászokkal, béresekkel. De
hol vannak már azok az emberek?
Ma ki ki maga teszi a dolgát a kertben. Valóban lehet tél alá ásni a földet, főleg aki ráunt arra, hogy a

nyara a gyep öntözésével és a fűnyírással teljen el.
Megkímélhetnénk sok munkát, ha a csenkeszt használnánk gyepesítésre, nem a vízigényes perjéket.
A termények betakarítása az ősz kiemelkedő feladta, vagyis elsőbbséget élvez. Ha jó a talajnedvesség
állapota, a sárgarépa, petrezselyem és zeller, pasztinák felszedhető. Gond az is, hogy hová kerüljenek.
Ha feltételezünk egy hűvös kamrát, vagy pincét száraz homokban kevésbé, inkább nedves homokban
szokás elrakni a zöldségeket. Akinek viszont nincs tárolója, rágcsálóktól és talajvíztől mentes helyen a
kertben is lehetséges gúlázni, vagy vermelni a terményeket. Karórépát, céklát és természetesen a burgonyát, csicsókát, vagy batátát érdemes ömlesztve betárolni. Régen a földeken ezeket sokáig kinn hagyták, mert a kévébe kötött kukoricaszárkúpokban tartották azokat. Akkor nem számított megszokott dolognak a hűtőgép, fagyasztó láda.
Valaha a célszerűség – a kevés hulladékkal való feldolgozás és felhasználás nem a garasosságot, hanem az okszerűséget biztosította. Persze ez a felesleges munkálkodást sosem jelenthette. Vegyünk egy
példát. A boros kamrában még van hely, és a gazda gondol egyet, a hordók mellé rak ládákba almát
és burgonyát.
Ezzel azonban elindul a mókuskerék, mert a betakarított terményeknek is megvan a maga élettana. Bár-
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milyen hordóban a bor megérzi a környezetében tárolt terményeket (ízrontó). Az meg termeli utóérés alatt az etiléngázt, ettől viszont a burgonya csírázik – folyton. Ismerek is
olyan embereket helyben, aki szinte az egész télre megtalálják az elfoglaltságot: folyton csírázzék a gumókat, pedig
vegyszermentesen – ismerve az alma természetét, a folytonos csirátlanítást el lehetne kerülni.
A kertben az egészséges lombot összegereblyézve két okból sem érdemes kidobni, mert belőle a komposztáló keretben értékes szerves anyag állítható elő a tavaszi növényeknek. Vagy ha erre nem akarjuk használni, a kényes cserjéket, bokrokat, vagy érzékeny gyökérnyakú fákat be lehet takarni vele. Égetni semmiképpen sem ajánlott az őszi lombot:
egyrészt még nem csontszáraz, másrészt tilalmas is. Biológiai
okoknál fogva a dió, nyír és kései meggy levelét érdemes elégetni, mert azok csirázás-és növekedésgátló hatást fejtenek
ki. A nyír és a kései meggy lombjával pedig – takarva a talaj
színét gyommentessé lehet tenni.
Természetesen, amíg jobb az idő, nemcsak a kerti kutat célszerű téliesíteni, hanem előszedni, megjavítani a madáretetőket, mert ha még most nehezen is hihető: lesz hideg. A
madarak anyagcseréje meg épp ebben az évszakban kíván több energiát.

De az ősz nem is ősz, ha még a fán lévő gyümölcsöket, kései érésű szőlőt nem takarítják be, és fagymentes napokon
a kertbe nem ültetünk legalább 1-2 fát. Persze ügyelve arra,
hogy saját elődjük után ültetve új fácskát, szinte annyi, mintha nem csináltunk volna semmit. A talajuntság akkor is komoly probléma, ha erről alig beszélnek, pedig ezzel a gond
miatta nem szűnik meg.
ESDÉ
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AZ OTTHON ŐSSZEL

Az őszi évszak ugyan búsabb és sötétebb,
mint elődje, de nem jelenti azt, hogy színtelen. Az elszáradt falevelek több színben játszanak és ezekből az árnyalatokból nyer inspirációt a ruhadivat is az évszakra. Miért ne
öltöztethetnénk ilyenkor otthonunkat is az
ősz és a föld színeibe?

Bizonyos lakástextíliák évszakonkénti változtatásával gyorsan
aktuálissá tehetjük a lakást. Ha a legnagyobb bútor, mint az
ülőgarnitúra natúr színű, akkor szinte bármilyen színű párnát
hozzápárosíthatunk. A faragott tökök narancssárga színe a
párnákon is visszaköszönhet ilyenkor. Jól mutat még a mustársárga vagy a bordó több árnyalata is. A barna pedig egy
olyan őszi szín, amit egyébként is gyakran használnak és jól
variálható. A hidegebb időszakban inkább a melegebb, puhább esetleg bolyhosabb anyagok tapintása esik jól. Az őszi
és téli párnák huzatait, ezért célszerű ilyen anyagokból varratni. Az ünnepek és a csillogás idejére, viszont bátran újra
elővehetjük a fényesebb darabokat.
A függöny igen meghatározó része a lakásnak, hiszen egy
egész falat foglal el. Nyilván a sötétítő függönyt nem cseréljük évszakról évszakra. Éppen ezért jó, ha az is bézses vagy
barnás színű. A fényáteresztő függönyt őszi csere idején min-

denképpen világosabb színben érdemes választani, hiszen
ebben az időszakban nem szűrődik be annyi fény a lakásba, mint nyáron vagy tavasszal. Ágytakaróból is jól jöhet kétféle egy évben. A meleg évszakokban a csúszósabb, hidegebb tapintású hűsítő lehet. Ősszel viszont a vastagabb,
melegebb, pihe-puha felületen jó szunyókálni a vasárnapi
ebéd után.
A kecskeméti Siker Kft.- méteráru kis- és nagykereskedés már
26 éve várja azokat a vásárlókat, akik egyedi módon, esetleg saját ötletek alapján szeretnék felöltöztetni otthonukat.
Az áruház nem csak a széles méterárú kínálattal nyeri meg a
vevőket, hanem az egyéni igények alapján megvarrt termékekkel. A szakképzett eladók és varrónők segítenek a lakástextíliák megálmodásában és kivitelezésében, legyen bármilyen évszak.
Vágsélei Csilla
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Még kellemesek a nappali melegek, még nem hullottak le a levelek, de hamarosan beköszönt az ősz és vele együtt a hűvösebb idő is. November végére már a fagy is megmutathatja magát, de ilyenkor is érdemes gondolnunk kerti barátinkra, a madárvendégekre.
A hosszan tartó jó időt kihasználva még érdemes most neki
fogni a saját készítésű madáretetőnk elkészítéséhez. Ez nem
igényel nagyobb szaktudást, azonban jó móka lehet a gyermekkel együtt elkészíteni tollas barátaink tél étkezdéjét. A leggyakoribb látogatók hazánkban a szén-, illetve kékcinegék,
balkáni gerlék stb. Ők télen sem hagyják el országunkat, viszont nagyobb hóban, vagy fagyban nehezen találnak élelmet, ezért néha ők is igénylik segítségünket. Bár kevesen tudják, de hozzánk is érkeznek északabbi tájakról telelni madarak, ők is szívesen csemegéznek ilyenkor. Madáretető készítéséről számos leírást találunk az interneten, készíthetünk kön�nyedén műanyagpalackból is, de manapság a kreatívabbak
már legóból is elkészíthetik az etetőhelyiséget. Elhelyezésekor
gondoljunk arra, hogy nem mindig tollas állatok látogathatják
az udvart, hanem macskák is, így lehetőleg olyan helyre rakjuk, ahol kevésbé érik el cirmos barátaink őket.
Ha elkészült a madáretetőnk, akkor az etetést november vége
felé, december elején érdemes megkezdeni, ezt mindig az
aktuális tél időjárása határozza meg, azonban készüljünk úgy,
hogy ha egyszer megkezdjük az etetést, akkor tavaszig kitartónak kell lennünk, mert a madarak számítanak segítségünkre,
így ne csapjuk be őket, mivel ez akár a halálukhoz is vezethet,
így a fagyok elmúltáig kötelesek vagyunk róluk gondoskodni.
Ami a konkrét etetést illeti: már kaphatók nagyobb áruházakban is speciális tél madáreleségek, de saját magunk is elkészíthetjük azt a következők szerint. Érdemes kukoricát, zabot,
napraforgómagot, illetve faggyút is kihelyezni. A legmegfelelőbb eleség a köles, gabonafélék, tökmag, mogyoró, dióbél, napraforgómag, alma. Ezekkel a legtöbb madár igényeit ki tudjuk elégíteni. Ne etessük madarainkat kenyérrel, mert ez
hamar megromlik: ez gyomor- és bélgyulladást okozhat nekik,
ami akár az elpusztulásukhoz is vezethet.
Az etető mellett érdemes még gondolni a madárházakra is,
melyek tavasztól őszig mint költési hely működnek, viszont
télen segítenek átvészelni a hidegebb éjszakákat. Ezeket saját magunk is könnyedén elkészíthetjük. Attól függően, hogy
milyen madarakat szeretnénk odavonzani készíthetjük el saját
odúnkat, nagy segítséget nyújthat ebben a Magyar Madártani Egyesület honlapja, itt mindent aktuális és hasznos informá-

KÉSZÜLJÜNK ELŐ
A MADÁRETETÉSRE
ciót megtalálhatunk (http://www.mme.hu/oduk_es_koltoladak).
Természetesen ezeket is meg lehet vásárolni a különböző hobbi és barkácsüzletekben, de a saját kezűleg elkészített madárház mégis csak nagyobb kincs. Itt se feledkezzünk meg a felhelyezésnél arról, hogy ne legyen könnyen elérhető más állatok számára.
Végezetül ne feledjük, amellett hogy segítjük a madarak áttelelését, azonkívül mi is nagy élményben részesülhetünk, hiszen
páratlan módon csodálhatjuk meg a „tollasok” mindennapjait,
saját „természetfilmünk” lehet minden egyes nap a kertünkben.
tp
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VÍZTAKARÉKOSSÁG
EGYSZERŰEN

Környezetvédelem és megtakarítás

A csapokból, zuhanyokból folyó vízmennyiséget jelentősen lecsökkentő vízadagolók használatával nagy mennyiségű vizet takaríthatunk meg, és a
komfortérzetről sem kell lemondanunk. Ezáltal óvhatjuk természeti kincsünket, az édesvízkészletet és pénztárcánkat is, hiszen jellemzően 30%-ot takaríthatunk meg a víz- és csatornaszámlánkból.
Az energiatakarékos vízadagolókat – más néven perlátorokat – egyszerűen a meglévő vízcsapunk lecsavarható csapvégébe helyezzük. Ezáltal a szokásos 10-12 liter percenkénti vízátfolyást mosogatásnál 5 literre, kézmosáshoz 3,4 vagy akár 1,7 literre is csökkenthetjük percenként.
Az ÖkoEnergia Program Kft. kiváló német perlátorai és speciális konyhai termékei nemcsak a megtakarításban, hanem a használatban, komfortérzetben is igen nagy segítséget jelentenek. A zuhanyok esetében
vagy egy energiatakarékos zuhanyfejjel csökkentjük le a zuhanyzáskor használt vízmennyiséget akár a felére – a kevesebb vizet többnek érezzük a speciális fejnek köszönhetően – vagy egy zuhanyadagoló használatával csökkentjük le a vízátfolyást, amelynek köszönhetően, egy tíz perces zuhanyzásnál az eddigi átlagosan 150 liter vizet 70-80 literre csökkenthetjük. Az egyes toalett-tartályokra is van megoldás, amelyeknél
nem szabályozható a lefolyó víz mennyisége. Ha ezt napi szinten összeadjuk, rengeteg vizet óvhatunk meg
az eltékozlástól – egy négyfős család átlagosan napi 180 liter vizet megtakaríthat – amely évente 40-50 ezer
forintot is jelenthet háztartásonként.
Mindenki,
Az ÖkoEnergia Program Kft a német
minden nap,
Mannesmann csúcsminőségű termékeinek kizáegy keveset...
rólagos magyarországi forgalmazója. A prémimert a jövőt
um kategóriás víztakarékos eszközöket karbanMOST
tartás mellett nem szükséges cserélni, és három
alkotjuk.
év garancia jár a termékekhez.
Nemcsak a háztartások számára, hanem intézmények részére is nagy segítséget jelentenek ezek a termékek. Mindenhol, ahol víz folyik, iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, vendéglátóhelyek, önkormányzatok igen jelentős megtakarítást érhetnek el, hamar megtérülő, kis befektetéssel és egyben az
ÖkoEnergia környezetvédelmi programjához is csatlakoznak, a környezetünkért való felelős összefogásban is részt vesznek.
Az ÖkoEnergia Program Kft munkatársai hiszik, hogy minden csepp víz, minden
egyes vízadagoló számít ebben a küldetésben.
ÖkoEnergia – Mert a jövőt most alkotjuk.
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CÉLPONTBAN AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG
Az elmúlt évek jelentősen átformálták az emberek gondolkodásmódját az energiafelhasználásra, az erőforrások pazarlására és környezeti értékek védelmére vonatkozóan.
Legyen szó környezet tudatosságról, vagy anyagi szempontról,
tény, hogy egyre fontosabbá válik számunkra az energiatakarékosság. Hőszigeteltjük házainkat, lecseréljük a nyílászárókat,
csökkentjük fűtési költségeinket, igyekszünk megújuló energiaforrású technológiákat igénybe venni. Az Ötletes Ház Kft. igyekszik ezekre a komplex igényekre komplex megoldásokat nyújtani. Rezsi kiadások éves összegének kb. 60-80 %-át a fűtés teszi ki. A cég olyan megoldásokat kínál, amelyeket magas hatásfok, energia hatékony működés és megfizethető kivitelezés
jellemez.
INFRA FŰTÉS: elektromos, nagy felületű, alacsony hőmérsékletű
fűtési rendszer. Kivitelezése kevesebb kiadással jár, mint a hagyományos fűtésé. Működési technológiájából adódóan, a
Naphoz hasonlóan, távoli infra vörös sugarak melegítik fel testünket. Hatékonyan működik, miközben maximális komfortérzetet biztosít (egyenletes hő eloszlás és az egészségre is jótékony
hatással van). Programozható termosztáttal akár mindegyik helyiség hőmérsékletét külön állíthatjuk, ezáltal lehetőség van a
kevesebbet használt helyiségek kisebb intenzitással történő fűtésére, amivel jelentős energiát takaríthatunk meg.
TERMIKUS BUROK: Az energiatakarékossági törekvések mit sem
érnek az épület precíz hőszigetelése, termikus burok kialakítása nélkül, amely télen a bent előállított meleg, nyáron pedig a kellemes hűvös megtartásáról gondoskodik. Az épületek hőszigetelése csak akkor hatékony, ha a termikus burok sértetlen, azaz nem gyengítik hőhidak. A hőhidak lehetnek geometria hőhidak, mint az épületsarkok, ahol a fűtött belső felület
mindig kisebb, mint a hőt leadó külső felület. Lehetnek szerkezeti hőhidak, amikor magas hővezetésű, alacsony hőszigetelő
képességű anyagok szakítják meg a jól hőszigetelő „csomagolást”. Abszolút hőhídmentes, de egyúttal „lakható” házat nehéz
alkotni; a cél a hőhidasság mértékének minimalizálása.

NAPELEM: Nem keverendő össze a napkollektorral! A napkollektor melegvizet készít, a napelemek elektromos energiát állítanak elő napsugárzás hatására. A termelt energiát közvetlenül
visszatáplálja az elektromos hálózatba. A közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek nagyon egyszerűen és jól működő megújuló energiás rendszerek. Létük előnyös
mind annak a háztartásnak, ahol ilyen működik, mind azoknak
az országoknak, ahol sok napelemes rendszer található. Amikor a napsütés energiát termel, a megtermelt energiamennyiséggel két dolog történhet. Vagy rögtön elfogyasztásra kerül a
háztartásban, ilyenkor megspórolva a lakóknak a villanyszámla
erre az energiamennyiségre vonatkozó részét, vagy visszajut ez
a zöld-energia a közüzemi hálózatba. Ebben az esetben a vis�szatáplált energia mennyisége mérésre és későbbi elszámolásra kerül a háztartás és a szolgáltató között.

TERMELJÜK MEG SAJÁT ENERGIAIGÉNYÜNKET!
Az Ötletes Ház Kft. fűtési megoldásainak közös jellemzője, hogy
a hatékonyan felhasznált energiát előállíthatjuk saját naperőművünkkel. Kevés olyan fűtési rendszer van, ahol 100%-ban
megújuló energiaforrásból fedezhetjük annak energiaigényét
úgy, hogy ehhez semmilyen erőfeszítés nem szükséges. Az éghajlati feltételek adottak, hogy a fűtés, esetleg a háztartásunk
további áramigényét napelemes rendszer segítségével termeljük meg a következő 30 évben. A beruházás jelentősebb egyszeri költséggel jár, ezért elsősorban olyanok érdeklődését keltheti fel, akik hosszú távon gondolkodnak és valóban fontos számukra a környezetvédelem, illetve hajlandók jelenlegi fogyasztásról lemondani azért, hogy a további életükben biztosabb, kiszámíthatóbb anyagi körülmények között élhessenek.
Kérdéseivel forduljon az Ötletes Ház Kft. munkatársaihoz!
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SZÍNEK A LAKÁSBAN
A lakás kiegészítői tükrözik a benne lakók személyiségét,
életét. Ne feledjük, hogy a falak színe legalább annyira befolyásolhatják hangulatunkat, és tükrözhetik személyiségünket,
mint a tárgyak. Néhány trükkel a hideg, fénytelen szobából
mediterrán hangulatú helyiséget varázsolhatunk, vagy épp
fordítva: a túl világos déli fekvésű „túl meleg” szobánkban
is alkalmazhatunk hidegebb színeket. De számos más megoldást is kipróbálhatunk, ezeknek csak a fantáziánk szabhat
határt.
Egy új lakás vásárlásakor, vagy épp lakásfelújítás idején színeket kell választunk, és
színeket választani nehéz, így falszíneket is, jó színeket pedig még nehezebb. Ha
még bizonytalanok vagyunk a választásban akkor jöhet az örök klasszikus: a fehér
szín. A fehér szín nemcsak multifunkcionális mivolta miatt alkalmas bárhová, hanem
ha épp kis szobákkal rendelkezünk könnyedén megnyithatjuk vele a teret, hiszen a
fehér optikailag nagyobbítja a kis helyiségeket. A fehér, tojáshéj színű falak bármilyen stílusú lakásban jól mutatnak, ezenkívül bármilyen bútort választhatunk mellé.
Ha sötét bútorokkal rendezzük be fehér szobánkat, akkor egy igazán szép, kontrasztos szoba képét kapjuk. A fehér emellett rendkívül könnyedén javítható, így ha kisgyerek van a lakásban, és kreatív hajlamait pont a nappali falán kívánja érvényesíteni, akkor kisebb fejtörést okoz a fal javítása, mint egy egyedileg kevert szín esetén.
A fehér mellé természetesen bármilyen színt választhatunk például tapéta csíkban
is. Ezek manapság rendkívül divatosak, és nem mellesleg nagyon jól fel tudják dobni a szoba összképét. Azonban a fehér esetén gondoljunk előre arra, hogy ha egyszerűbb bútorokat választunk mellé, akkor akár unalmasnak is tűnhet a helyiség, viszont az is igaz, hogy a fehér könnyedén elbírja az extravaganciát. A fehér egyébként összképben egy nagyon letisztult formát tud biztosítani.
Természetesen nemcsak fehér színt választhatunk lakásunkba: az élénk színek is nagyon hangulatossá tehetik szobáinkat. A burgundi, terrakotta, a sötét barna és az
ehhez hasonló színek esetén tudunk kell, hogy bár jól mutatnak, olyan helyiségekben érdemes alkalmazni, ahol csökkenteni szeretnénk a tér méretét, mert ezek az
összeállítások összenyomják azt. Tehát érdemes velük finoman bánni, vagy kombinálni őket valami lágyabb színnel.
Ha egy északi, sötétebb fekvésű szobát válaszunk nappalinak, dolgozószobának, gyerekszobának akkor érdemes a meleg színekre gondolnunk, hiszen ezek a színek az alapvetően kevesebb fénnyel rendelkező szobákat is világosítják. Ha a szobánk túl világos,
és szeretnénk azt egy kicsit mérsékelni, akkor jó választás lehet a mentakék, vagy a zöldes árnyalat. Az ilyen helyiségekbe az ún. hideg színek használatát is megengedhetjük
magunknak, nem fog tőle túl hidegnek tűnni az adott tér.
Ha konkrét színekben gondolkozunk falfestés esetén, akkor hová milyen színt érdemes választani?
A bézs és világos barnás árnyalatok szinte az egész lakásban alkalmazhatóak, hiszen legalább annyira rugalmasan viselkednek, mint a fehér, nem vonják el a figyelmet a bútorokról, és különböző lakberendezési trükköket is használhatunk melléjük, mert szinte bármivel harmonizálnak.
A kék és árnyalatai esetén mindenképp érdemes arra gondolnunk, hogy ezek
alapvetően hideg színek, így sokakban a hideg érzetét válthatják ki. Hálószobában
csak a világosabb árnyalatai javasoltak.
A vörös/piros bár elsőre jól mutat, hosszútávon irritáló hatású lehet, emellett nagyon
összenyomja a teret. Ha mindenképpen vöröses árnyalatot szeretnénk viszontlátni
a lakásban, akkor érdemes azt kombinálni valamivel. A vörös jó szín lehet például
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az étkezőbe. Egy vörös-fehér kombináció nagyon élénk, nagyon fiatalos hatást kelt.
Bár a fekete falak nagyon divatosak voltak az elmúlt időben,
alapvetően nem javasolt e szín használata, hacsak nem szeretnék lakásunk újrafesteni 1-2 éven belül. Hiszen a fekete főleg télen erősen rányomhatja bélyegét a hangulatunkra is.
Emellett a fekete hatalmas eleganciát igényel, például egy
vörös társaságában. Azonban a vörös-fekete kombináció inkább egy gótikus kastély hangulatát tudja felidézni.
A túl élénk lilával és árnyalatival is hasonló a helyzet, roppant divatosak, manapság azonban hosszútávon nem feltétlen kifizetődő használatuk, hiszen könnyen irritáló hatásúak
lehetnek. Azonban a halvány lila egy kislány szobájának színére alkalmas lehet.
A klasszikus sárgák és narancssárgák használata legalább an�nyira sokrétű lehet, mint a barnás árnyalatoké. Rikító színeit érdemes kerülni, vagy valamivel finomítani. Bárhová illik, hiszen
melegséget kölcsönöz életünkbe, mely jó hatással lehet hangulatunkra, és a hideg téli napokon a Nap sugarait idézi.
A zöld egy csodálatos szín, hiszen mind hideg, mind meleg árnyalata kikeverhető, és szinte az összes helyiségnek jól áll. Egy
világos zöld-fehér hálószoba nagyon otthonos és nyugtató hatású, emellett manapság kimondottan divatos. A fürdőszobákban is népszerű ez szín, érdemes tört fehérrel párosítani. Nem
mellesleg a zöldellő rét színeit idézheti, és nagyon kellemes egy
olyan helyiségben tartózkodni, ahol a természet visszaköszön.
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A szürke színt mindenképp érdemes külön kiemelni, mert bár
alapvetően egy hideg színről beszélünk, mégis rendkívül jól
alkalmazható a lakásban. A galambszürke szín legalább
annyira jól használható, mint a bézs. A sötét szürke falak pedig egy hidegebb modernséget, mégis eleganciát kölcsönözhetnek a lakásnak.
A színválasztás esetén érdemes nagy hangsúlyt fektetni a
hálóra, itt semmiképp nem érdemes irritáló hatású, élénk színeket használni, mert azok befolyásolhatják a pihenést. A
háló mellett a nappali, ahol a legtöbb idő töltjük, így ennek
is olyan színt válasszunk, amely mellett kellemesen, nyugodtan érezzük magunkat.
Összességében elmondható, hogy érdemesebb finomabb
színeket választani lakásunkba, és azokat valami élénkebbel
megbolondítani, mert így hosszútávon sem lesz zavaró hatású az összkép, illetve az erősebb, de kevesebb árnyalatokat
könnyebb változtatni, mint egy egész szobát átfesteni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy bizonyos helyiségekben nem mutatna jól egy erősebb szín, hiszen minden szoba
más és más. Mielőtt döntenénk érdemes egy próbát tartani
a falon, hogy tulajdonképp melyik is az a szín amelyik hozzánk legközelebb áll, és a szobában is jól mutat. Ne feledjük
azt sem, hogy rengeteg időt fogunk ezekben a helyiségekben eltölteni. És persze az összképet mégis majd a bútorok,
tárgyak, színek adják, tehát érdemes előre gondolkoznunk,
hogy milyen kompozíciót szeretnénk elérni otthonunkban.
tp
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Tagadhatatlanul eljött az ősz: a hőmérséklet már tartósan 20°C alatt, és a napot is ritkábban látjuk. Frissítsük
fel kicsit kertünk látképét a törhetetlen üvegként is ismert, sokoldalúan felhasználható polikarbonát lemezekkel, hogy minél több időt tölthessünk a szabadban! Világos, ám mégsem szabadtéri úszkálásra vágyunk kerti medencékben? Szeretnénk befedni az eső ellen teraszunkat vagy világosabbá tenni barkács műhelyünket?

TERASZ ÉPÍTÉSE
TÖRHETETLEN „ÜVEGEZÉSSEL”
Fedett medence, amelyben rossz idő esetén is fürödhetünk?
Nagy dilemma, így az ősz beköszöntével hogyan tehetnénk
használhatóvá medencénket. A nyitott medencék olcsóbbak,
ám kisebbek, hogy az undok bogarakról ne is beszéljünk. A fedett medencék nagyobbak, nyilván egész évben élvezhetőek, ám nyáron a napsugarakat és a meleget nem igazán élvezhetjük fürdőzés közben. Erre nyújtanak köztes megoldást
a medencék befedésére is alkalmas, világos polikarbonátok,
amelynek segítségével végre elfelejthetjük a nehéz, többszörösen alátámasztott, repedező üvegborításokat! Az UV védelemmel is ellátott polikarbonátok a hagyományos üvegnél sokkal könnyebbek, egyszerűbben tisztíthatóak, olcsóbbak és a
félre sikerült labdázások okozta törésektől sem kell tartanunk.

Kerti party a szabadban ősszel? Igen!
Mindannyiunkkal előfordult már, hogy a grill partyra készülődve, végül le kellett mondanunk a mulatságot, a hirtelen jött
eső miatt. Többé nem kell ettől tartanunk, hiszen az általánossá vált textilből készült napellenzők helyett alkalmazhatunk
polikarbonát lemezekből épített előtetőt is a teraszunk fölé,
hogy esős, záporos időben se kelljen lemondanunk a terasz
adta programok élvezetéről. Ha pedig ezek után télen sem
szeretnénk lemondani a virágokkal benépesített teraszunkról,
teraszfedésünket könnyedén fedett télikertté bővíthetjük a rugalmasan alakítható polikarbonát lemezekkel, amelyek akár
hűsítő Solar zöld, vagy meleg bronz színben is elérhetőek.
Fedett kocsibeálló eső és jég ellen
Meglehet, hogy kertünk kialakítása miatt csakis nyitott területen tudjuk parkoltatni az autónkat. Vagy szerencsés esetben új autó érkezik a családba, de csak egy férőhelyes garázzsal rendelkezünk, így az egyik járgányunkat fedetlenül
kell elhelyeznünk. Pár órás munkával könnyedén összerakhatjuk a beálló fölé a könnyen mozgatható, csekély önsúlyú MULTICLEAR® polikarbonát lemezekből, a vadonatúj előtető-szerkezetünket, amely ráadásul a nyári záporoktól és a
jégeső okozta kártól is óvja autónkat! Így nem kell méregdrága, téglából vagy fémből kialakított garázsra, jég okozta kárjavításra, vagy esetleg egy újabb tároló bérleti díjára költenünk!
Keressük a minőséget!
Számtalan helyen hozzájuthatunk már olcsó, ám silány minőségű polikarbonáthoz, de ha valóban időtálló minőséget keresünk, válasszuk az eredeti MULTICLEAR® lemezeket! Mi lehetne jobb garancia a minőségre, mint a hazai forgalmazás kezdete óta értékesített közel 1.000.000 m2 MULTICLEAR®
polikarbonát lemez?!
Ezek után kedvet kaptunk a sokoldalúan felhasználható polikarbonát lemezek beszerzéséhez? Keressük fel
Nagytarcsán, Érden, Debrecenben, Kecskeméten vagy Pécsett az A-Plast Kft. üzleteit, ahol kiemelkedő minőségű
MULTICLEAR® polikarbonátok széles választékából segítenek
megtalálni a számunkra megfelelőt, és ha szerencsénk van
akár egy aktuális akciót is kifoghatunk.
Bővebb információért pedig kattintson a www.aplast.hu -ra!
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A BETONCSERÉP TÖRTÉNETE
A mai világban nagyon sok mindent természetesnek veszünk. A mindennapi kényelmünkhöz sok olyan építőanyag hozzájárul amiről nem is gondolnánk, hogy évezredek kellettek
az emberiségnek ahhoz, hogy megkapja mai formáját.
A betonra már az ókori Egyiptomban is volt igény. Kr. e. 3000ben az egyiptomi piramisok tégláinak összetapasztáshoz szalmával kevert sarat, gipszet, illetve mészhabarcsot, míg a kínai
Nagy Falhoz cementszerű anyagot használtak.
Kr. u. 476-ig a rómaiak a Pozzoloniai cement névre keresztelt
anyagot használták. Ez az anyag összetört tégla, mész és téglapor keveréke volt, amelynek olykor még olykor vulkáni hamu is
került. Ezt a keveréket a Nyugatrómai Birodalom bukásáig több,
mint 8500 km úthálózat kiépítésénél, illetve a Colosseum és a
Bazilika megépítésénél is felhasználták.
1779-ben már szabadalmaztatták a stukkóvakolatot, hidratált
cementből. Először 1800-ban használtak nagy tömegben betont a West Indian Dokk nevezetű brit kikötő megépítéséhez. A
legelső betonhíd Franciaországban, 1816-ban készült el, amihez semmilyen vasalást nem használtak. Ez a híd és a többi akkoriban ilyen módon készült építmény még a mai napig is áll.
Angolok, franciák és amerikaiak felfedezték, hogy agyagot és
meszet keverve, majd azt kiégetve, víz alatt kötő építőanyagot
kapnak. Joseph Aspdin angol kőműves szabadalmaztatta a finomra őrölt protlandcementet.

William Tierney Clark a budapesti Lánchíd tervezője, építője a hídhoz a beocsini bánya mészmárgájából égetett és
őröltetett románcementet használta. A beocsini üzemet cementgyárrá fejlesztették és először 1869-ben itt gyártották a
portlandvementet hazánkban. Joseph Monier készített először
vashálóval megerősített betonedényeket. 1897-ben jelent meg
az első cementszabvány Magyarországon. Az I. világháborúig
több cementgyár is épült hazánkban például: zsolnai, brassói,
vagy rózsahegyi. Zielinski Szilárd honosította meg otthonunkban
a vasbeton-építészetet.
A cement tetőcserepet először 1844-ben a bajorországi, Adolf
Kroher fasablonokkal állította elő. 1920-ban Magyarországon
Tiszaörvényben már működött a Mihalcsik-féle betoncserép
üzem. A betoncserép préselő gép kézi meghajtással működött.
De volt, ahol kézzel dolgoztak. Kavicsot rostáltak, majd kézzel
keverték ki az alapanyagot, ezután tették a sablonba. 1930ban Muraszemenyén, pedig kézi sajtolással folyt a gyártás. A
régi betoncserép fedések országszerte fennmaradtak. Láthatjuk őket például Révfülöpön, Csongrádon és Jászladányon is.
Az betoncserép a régi technológiával is kiállta az idő próbáját.
forrás: Bramac
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TETŐFELÚJÍTÁS A
PATENT-BAU SEGÍTSÉGÉVEL
A prognózisok szerint az évtized végére tömegesen szorulnak majd renoválásra azok a tetőszerkezetek, amelyeket 30-50 évvel ezelőtt palával fedtek. Mivel azóta az azbeszt tartalmú anyagok használatát rendeletileg betiltották, a felújítók komoly problémával találják
szemben magukat. A felújítás egyik előnyös módja lehet az acél anyagú tetőfedés.
Az acéltetők a hagyományos agyag- és betoncserép anyagú fedésekhez képest jóval könnyebbek, a nagytáblás méretre gyártott elemekkel gyorsabban és könnyebben kivitelezhetők. Más fém tetőkhöz (pl. alumínium, réz) képest a legkisebb a hőtágulása, ami a rögzítő elemek és az illesztések
biztonságát fokozza, garantálva ezzel a tökéletes vízzárását.
A zsindelytetőkkel szemben pedig az éghetőségi és környezetvédelmi jellemzők kiemelkedően jobbak, előnyösebbek.

• ha egyszerűbb megjelenésű gazdasági vagy melléképületről van szó akkor tökéletesen alkalmas a trapézlemez.

1. Az első lépés a felújítás során a falécezés:
A régi palafedésen keresztül fa segédváz (ellenlécre léc
vagy deszkázat) szerelése a meglévő tetőszerkezethez, ez
statikailag méretezett átmenő csavarokkal történik.

Csepeslemezes tetőfedés: Topline LPA - a hagyományos cserépfedés textúráját, megjelenését biztosítja a nagytáblás,
tüzihorganyzott acél alapanyagú fedés minden előnyével,
mint az alacsony önsúly, a gyors és egyszerű szerelhetőség,
a nagy teherbírás. Topline LPA-L - az LPA-L szintén hagyományos cserép megjelenésű tetőfedés, amelynek különlegessége az alacsonyabb hullámmagasság; ez nem csupán eltérő megjelenést biztosít, de nagyobb fedőszélességével a
teljes tetőfedésre vetítve még
gazdaságosabb megoldást
jelent.

5. T ermészetesen nem feledkezhetünk meg a vízelvezetésről,
csatornáról sem:
A biztonságos és esztétikus vízelvezetés biztosítás érdekében az ereszcsatorna megvizsgálása, javítása, illetve szükség esetén lecserélése nagyon fontos. A hibás vízelvezetés a beázást, a fal és lábazat vizesedését okozhatja,
Ha úgy döntünk, hogy régi tetőnk felújítására (síkpala, hullámmely hosszútávon tartósan károsíthatja az ingatlant.(Lindab
pala) az acéltetőt választjuk, akkor ez a következőképpen zajlik:
Rainline ereszcsatorna rendszer).

2. Ezután következik az építési fólia:
• abban az esetben, ha a megmaradó palafedés másodlagos vízelvezetés céljára alkalmas, akkor tetőfólia elhelyezése nem szükséges,
• ha nem alkalmas a palafedés, akkor páraáteresztő („lélegző”) fólia elhelyezése szükséges.
3. Kiszellőztetés fontossága:
Az új tetőfedés alatt kialakuló légrést ki kell szellőztetni a
pára elszállítása miatt, ezáltal a tetőtér hő védelme is jelentősen javul.
4. Következik a tetőfedés:
Ezután következik új tetőfedés felhelyezése, mely kis súllyal
rendelkezik, nagytáblás egyedi méretben áll rendelkezésre, emiatt ennek nagyon gyors kivitelezése.
• a tetőfedés családi ház esetén lehet: cserepeslemez, kőzúzalékos cserepeslemez, síklemezes tető,

A Patent-Bau Bt. mindenben
segítséget tud nyújtani Önnek, keressen minket bizalommal és segítünk tetőfelújításában!
Patent-Bau Bt.
Lindab Márkakereskedés
Cegléd, Vadász u. 2.
Tel.: 06-53/316-152,
06-70/318-9233
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NYÍLÁSZÁRÓ
CSERE
SZAKEMBERREL
Az őszi idő már beköszöntött és a tél is itt
van a nyakunkon. Ilyenkor jó elbújni a
meleg otthonunkban a hideg és az eső
elől. Viszont oda kell figyelni, hogy az otthon melege ne szökjön ki az elavult ablakokon és a régi bejárati ajtón, mert akkor oda
a hangulat és a fűtésre szánt pénzünk is.

A több évtizedes családi házakban és a panellakásokban

eljön lassan az ideje a nyílászáró cserének. Az Arcadia 98
Kft. nyílászárókat forgalmazó cég 2000 óta kecskeméti telephelyen is működik és ez idő alatt hatalmas tapasztalatot szerzett ezen a területen. A cég mindenképpen ajánlja energiatakarékosság, költségcsökkentés és a biztonság miatt a régi,
elavult ajtók, ablakok leváltását.
De hogyan fogjunk hozzá? Mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni, hiszen az egyedüli, laikus vásárlás
és beszerelés később előre nem sejtett problémákhoz vezethet. Fontos, hogy az a szakember mérje fel a területet, aki
majd a beszerelést is végzi. A szakértő figyelembe veszi a lakás, ház típusát. Hiszen egy panelban nincsen szükség 3 rétegű ablakra, míg egy házban igen. Az sem mindegy, hogy
hány légkamrás az ablak. Az 5 légkamrás profil megfelel a mai hőtechnikai előírásoknak, de egy 3 rétegű ablakhoz mégis érdemesebb a 6-7 légkamra a stabilabb szerkezet érdekében. Nagyon fontos még figyelembe venni a lakásban lévő gázkészülékek esetén a szellőzést is. A mai nyílászárók olyan jó hőszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek
a dupla gumiszigetelésnek köszönhetően, hogy teljesen bezárják a lakásban lévő levegőt. Így ajánlott naponta szellőztetni. Illetve, pont ezért törvénybe is van foglalva, hogy
gázkészülék esetén légbevezetőt kell az ablakba szerelni. A szakemberrel történő felmérés ilyen esetek miatt is na-

gyon fontos! A legjobb pedig az, ha minden egy kézben
van. Az Arcadia a felméréstől a termék megrendelésén át a
beszerelésig és az utómunkáig mindent elvégez. Az ablakokhoz bármilyen árnyékolástechnikai terméket lehet rendelni,
amit méretre szabnak.
Ma igen népszerűek a műanyag ablakok, de a fa nyílászárók is jól szigetelnek a dupla gumi szigetelés miatt. A fát ma
már másképpen kezelik le. A festés helyett lazúrozzák, ezért
az erezetek is jobban látszanak rajta. Így a felület nagyobb
hőtűrő-képessége miatt tovább marad szép.
Az utóbbi időben nagy teret hódítottak az utólag beszerelhető tokos bejárati ajtók. Ezeknél is tartózkodni kell szakember nélküli beszereléstől. A bejárati ajtó az a nyílászáró, amit
a leggyakrabban használnak. Ha rosszul állítják be, akkor
hamar előjönnek a problémák: nem záródik be, rosszul csukódik, szelel. Az Arcadia budapesti raktárában több, mint
1700 db utólag szerelhető tokos ajtó van, amiből lehet válogatni. Rengeteg féle típus és szín megtalálható. Van lehetőség a szabványmérettől eltérő ajtókat is rendelni. Ma az 5
ponton záródó ajtó az alap, és igény szerint dupla zár is kérhető az Arcadiánál.
Az Arcadia szakemberei felmérik a vevő igényeit és az adott
helyszínt, így biztosítva azt, hogy a legmegfelelőbb terméket
és kivitelezést kapja meg az ügyfél. Ezután már csak élvezni
kell az őszi estéket a jól szigetelt, meleg lakásban.
Vágsélei Csilla
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További információért látogasson el az
Önhöz legközelebbi telephelyünkre:
ÉPÍTŐCENTER - Kecskemét
6000 Kecskemét, Halasi út 19.
www.merkbau.hu
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Vezető hazai és európai szanitergyártók termékkínálata
Széles csempe- és járólapválaszték
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