




Kedves Olvasónk!
A tavaszi beköszöntével sokan fogunk otthonunk felújításába, átalakí-
tásába. Ha nagy munkálatokra nincs is szükség, a jó idő beköszönté-
vel egy kis újítást szívesen viszünk lakhelyünkbe. Legyen az egy átfestett 
vagy falmatricával izgalmassá tett fal vagy egy új színű, új mintájú dra-
péria. A kert rendezése, növények ültetése is minden tavasszal hoz vala-
mi újat, ha mást nem, néhány új egynyári növényt. 

A nagyobb lélegzetvételű munkálatokra, akár lakásfelújításra vagy egy 
építkezésbe kezdéshez is megfelelő az évszak, melyben járunk. Magazi-
nunkkal a kisebb és nagyobb ház körüli munkálatokhoz, belsőépítészeti, 
lakberendezési feladatokhoz kívánunk érdekes és értékes információkat 
nyújtani, hirdető partnereink ajánlatait, tanácsait eljuttatni.

A tartalomból:
 • 4.  Rigips Habito szerelt falak- kreativitás és biztonság egyben

 • 6.  A klíma megfelelő elhelyezése

 • 7.  Felületfűtések ismertetése 

 • 8.  Vidám gyerekszoba-dekoráció 15 percen belül

 • 9.  Tiszta, ragyogó színek - gond nélkül a Dulux EasyCare-ral

 • 10.   Tavaszi függönyök a házban

 • 11.  Kézen fogva vezetni az ügyfelet az álomotthonig

 • 12.  Strapabíró, famintázatú design padló

 • 14.  A takarékos LED-ek

 • 16.  Termékfejlesztések az Lb-Knaufnál

 • 17.  Lakásértékesítés- otthonteremtés felsőfokon

 • 18.  Mediterrán kőburkolatok

 • 20.  Muskátli és petúnia - a két balkonkedvenc

 • 21.   Öntözés nélkül nincs szép kert

 • 22.  Energiatakarékos konyhagépek, háztartási eszközök
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Otthonunknál fontos szempont az alakíthatóság, a lehetőség, 
hogy formáljuk a tereket az aktuális életszakaszoknak megfelelő-
en. Egy-egy átalakítás után is jó, ha meghagyjuk az esélyt a to-
vábbi formálásra. A szerelt falak beépítése éppen ezért olyan jó 
választás. Ezek az építőlemezek gyorsan, könnyedén beszerelhe-

tőek a házépítéskor, de akár utólag is a kész házba, amikor szük-
ség van rá. Ezek az elemek megadják a tervezés és a kivitelezés 
szabadságát, a kreativitás szárnyalhat. Nem kell félni az átalakí-
tások okozta nagy felfordulástól, hiszen gyorsan, könnyen és tisz-
tán beszerelhető a Rigips Habito építőlemez.

Sokaknak az ilyen belső falakról, a régi, elavult típusú gipszkarto-
nok jutnak eszükbe, amelyekkel úgy kellett bánni, mint a hímes 
tojással. Könnyen beszakadtak, nehezebb könyvespolcot nem 
volt ajánlatos felhelyezni rájuk és a hangok is úgy terjedtek a szo-
bák között, mintha csak egy papírlap választotta volna el őket. 
A Rigips Habito mindezeknek ellentmond. Kifejezetten magas a 
terhelhető képessége, hiszen egy csavarnál akár 30 kg teherbí-
rással lehet számolni. A polcok rögzítéséhez, pedig nem szüksé-
ges dübel, teljesen megfelel a pozdorjacsavar is. Ütvefúróra vagy 
más gépre sincs szükség a falra rögzítéskor. A konyhaszekrény 
vagy a tévé falra szerelésekor sincsen zaj és építési törmelék. A 
lakás csinosítgatása, átrendezése így már nem jár akkora stresz-
szel és körülményességgel, mint a hagyományos technológiával 
készült falak esetében. A kreativitás  sokkal szabadban kiélhető, 
nincsenek fúrhatatlan falak. Az építőlemez emellett magas felü-
leti keménységgel rendelkezik és ütésálló is. A gyerekzsivaj vagy 
a tévé hangjának átszűrődésétől sem kell tartani, hiszen kiemel-
kedő hanggátlási értékkel rendelkezik. 

A Rigips Habito attól függően, hogy milyen helyiségbe szánjuk, 
különböző méretekben, tulajdonságokkal választható: válasz-
fal nappali és ebédlő, közlekedő és szoba, fürdőszoba és szoba 
vagy szobák között. A különböző típusok úgy vannak kialakítva, 
hogy a rendeltetésüket lehető legjobban ellássák.

A Stavmat kecskeméti kerekedésében is megtalálható a Rigips 
Habito építőlemez, ahol készséggel segítenek a legmegfelelőbb 
kiválasztásában. A kereskedésben az általános építőanyag-
ok, kiegészítők széles választékán kívül- (Wienerberger, Leier tég-

la, Ytong), cserepek, zsindelyek, ereszcsatorna rendszer, zsákos 
anyagok (cement, ragasztók, fugázók, vízszigetelések, gipszek, 
habarcsok), hőszigetelés, építési vegyi anyagok, kéziszerszámok, 
beltéri ajtók és műanyag nyílászárók is megtalálhatóak. Emellett 
szárazépítészeti centrummal (Rigips Pro áruház), valamint helyszí-

ni vakolat keverési lehetőséggel és térkő mintakerttel is várják a 
kedves vásárlókat.

Vágsélei Csilla

A család gyarapodásával újabb terekre le-
het szükség. Egy nagyobb nappaliból szerelt  
falakkal könnyen és gyorsan leválasztható a gye-
rekszoba. Otthonunkat viszont biztonságos, ba-
rátságos és jól kihasználható térré szeretnénk  
tenni, hiszen a legtöbb időt ott töltjük. Éppen 
ezért nem mindegy, hogy milyen építőlemezek-
ből állnak a szobákat elválasztó falak. A Stavmat  
Építőanyag Kereskedelem kínálatában már meg-
található a Rigips Habito innovatív építőlemez is, 
amely amellett, hogy terhelhető még ütésálló is.

RIGIPS HABITO SZERELT FALAK  
- KREATIVITÁS ÉS BIZTONSÁG EGYBEN
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A H&H Klíma az ingyenes helyszíni felmérés során minden es-
hetőséget megvizsgál az adott ingatlanban. Figyelnek a ház 
fekvésére, a szobák számára és nagyságára, a padlásnál 
a hőterhelésre, szigetelésre, nyílászárókra. Egy nappalinál vi-
gyáznak arra, hogy ne a tévénéző kanapé felé fújja a leve-
gőt a klíma, ezért egy olyan kieső felületre szerelik, ahonnan 
központilag jól le tudja hűteni a helyiséget. Gyerekszobában is 
fontos, hogy ne közvetlenül az ágyra vagy az íróasztalra men-
jen a hideg levegő.

A helyiségek nagyságát is figyelembe kell venni. Energiafelhasz-
nálás szempontjából nem szerencsés, ha egy kis helyiségbe túl 
nagy, vagy egy nagyobba túl kicsi teljesítményű klíma van felsze-
relve. Az új inverteres technológiának köszönhetően ez a problé-
ma is megkerülhető, hiszen a klíma mindig annyi hűtést és fűtést 
ad le, amennyi szükségeltetik az adott szobában. A H&H Klíma ta-
pasztalatai szerint a legkeresettebb klímaberendezések a lakos-
ságban 3,5 KW-osak. Egy nagyobb nappaliban olykor 5 KW-ra is 
szükség van, míg egy hálóban elég lehet a 2,5 KW is.

A kondenzvíz elvezetése szokott még kérdéseket felvetni. Az  
elvezetésére több lehetőség van. A kertes házaknál viszonylag 
könnyen megoldható, akár a vízhálózatba való bekötéssel is.  
Másik mód a kültérre való kivezetés, aminél figyelembe kell ven-
ni a szomszéd erkélyét, a falat és az utcafrontot. Belsőgyűjtés-
nél naponta kell üríteni a felgyűlt vizet, de akár újra fel is hasz-
nálhatjuk azt. 

A kültéri egységekre is nagy figyelmet kell szentelni. Túlságo-
san napsütötte hely nem szerencsés az egységnek, hiszen a 

hőterhelés miatt csökkenhet a teljesítménye. Az sem jó megoldás, 
ha be van szorítva a teraszra vagy a padlástérre. Családi házak-
nál a tetőtéri klíma is megoldható, ha tetőtartó konzolra helyezik 
el a gépet. Az éves karbantartás miatt az is fontos, hogy elérhető, 
szerelési magasságban legyen az egység. 

Az ingyenes felmérés során a H&H Klíma az összes felsorolt szem-
pontot figyelembe veszi és az igényekhez, illetve a helyszínhez 
mérten ajánlja a megfelelő berendezést. A 11 éves cég a felmé-
réstől a tervezésen át a kivitelezésig mindent vállal. A légkondik 
és a hőszivattyúk mellett, a tavalyi évben elkezdték a légcsator-
nás klímák beszerelését is, a ház szellőztetési rendszerek kiépí-
tését. Erre nagy szükség van, hiszen az újonnan épült házaknál  
törekednek a nagy hőtartásra, a minél nagyobb szigetelésre, ami 
által a ház hermetikusan le lesz zárva és nem szellőzik. Ezt csak 
szellőztető berendezéssel lehet megoldani. Ezek a berendezések 
energiatakarékosak a forgódobos hővisszanyerőnek köszönhe-
tően. Lehetőség van helyiségenként szellőztetni és friss levegőt  
betáplálni, amitől jobb lesz a közérzet és elkerülhető a penésze-
dés, dohosodás. 

A H&H Klíma a központi vezérlésű klímákkal a jövőbe mutat, a 
pollenszűrős berendezésekkel és a szellőztetési rendszerekkel pe-
dig törekszik a család egészségének a megtartására is. Éppen 
ezért hívja fel minden évben a cég a figyelmet a légkondik éves 
karbantartására, tisztítására, hiszen a tiszta levegő fél egészség. 

Haraszti Roland,  
a H&H Klíma tulajdonosa 

Szöveg: Vágsélei Csilla

Tavasszal már érdemes a légkondikat 
szervizeltetni, tisztíttatni. Akiknek azon-
ban még nincsen klímája és a me-
leg nyári időszakot megkönnyítenék, 
azoknak már most hasznos lehet fel-
keresni a szaküzletet. A klíma kül- és  
beltéri egységének elhelyezésénél  
viszont több szempontot kell megvizs-
gálni – hívja fel a figyelmet Haraszti  
Roland, a H&H Klíma tulajdonosa.

A KLÍMA MEGFELELŐ ELHELYEZÉSE
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Ezen írásunkban a felületfűté-
sek egyre nagyobb létjogo-
sultságára kívánunk rávilá-
gítani, megemlítve, hogy a  
leírtak szubjektív módon tör-
ténő megítélése alapvető 

fontossággal bír.

Nem lehet eleget ismételni, hogy a mai gazdasági helyzet meg-
kívánja, hogy egy lakóépület fenntartási költségei alacsonyak  
legyenek, és fontos szempont az is, hogy biztosítsák az ott élők 
komfortérzetét. Ezen elvárások és az energetikai követelmények, 
illetve az épületek „létrehozását” meghatározó előírások szigoro-
dása a felületfűtések egyre szélesebb körben történő elterjedé-
sének kedvez.

Egy fűtött épület hőigényét két tényező határozza meg: a nyí-
lászárók tömítetlenségéből adódó filtrációs hőveszteség, illetve a 
külső és belső levegőhőmérséklet különbség hatására a határo-
ló szerkezetekben kialakuló transzmissziós hőveszteség. Könnyen 
belátható, hogy az építés során alkalmazott szerkezetek és tech-
nológiák mindkét tényezőre jelentős hatással bírnak.

A legjobb közérzetet biztosító fűtési mód a sugárzó. Felületfű-
tés alkalmazásánál ugyanazon helyiséghőmérsékletet kelleme-
sebbnek érezzük, mint radiátoros fűtésnél. 

Felületfűtések csővezetékeiben az áramló fűtőközeg hőmérsék-
lete (rendszertől, kialakítástól függően) általában 30-45 °C kö-
zött változik, ezen hőmérséklet előállítása kevesebb energia be-
vitelével érhető el, és kisebb költséggel fűthetjük ugyanazt az  
épületet. Ilyen esetekben hőtermelőként alkalmazható az ala-
csonyabb beruházási igényű kondenzációs kazán, vagy akár 

a nagyobb anyagi ráfordítással megvalósítható hőszivattyú 
is. A hangsúly az alacsony előremenő hőmérsékleten van, így  
kevesebb energia ráfordítással biztosíthatjuk a kellemes kom-
fortérzetet, és alkalmazhatunk olyan alternatív energia előállító 
rendszereket, melyek ezen hőmérséklettartományban gazdasá-
gosan állítanak elő fűtési energiát.

Felületfűtések esetén a helyiségek levegőjének hőmérséklete 1-2 
°C-kal csökkenthető, az ebből adódó megtakarítás mértéke pe-
dig 6-12% közé tehető.

A felületfűtések megvalósítása során (nedves fektetések esetén) 
a csővezetéket a szerkezetekben helyezzük el: fal- és mennyezet-
fűtés kivitelezése során a vakolatban, padlófűtésnél az aljzatbe-
tonban. Ebből kifolyólag a fűtési rendszerek utólagos kialakítása 
az alkalmazott technológia miatt igen költséges, célszerű tehát 
az épület tervezésének időszakában mérlegelni a lehetősége-
ket, és eldönteni, milyen fűtési rendszert alkalmazzunk.

A megfelelő komfort biztosításán nem kizárólag az épület fűté-
sét értjük. Fontos szempont a választásnál, hogy nyári időszak-
ban ugyanezen felületek (bizonyos feltételek teljesülése estén) az 
épület hűtését is ellássák.

Saját kivitelezési tapasztalataink konzekvenciáit levonva javaslom, 
hogy új építéseknél, de teljes körű gépészeti felújítások esetén 
is minden leendő építkező kellő figyelmet fordítson a megfelelő 
„hőleadó” kiválasztására, és ne csak a pillanatnyi gazdasági ér-
dek vezérelje fűtési rendszere megválasztásakor, hanem a hosszú 
távon jelentkező fenntartási költségeket is mérlegelje döntésekor.

Eszes Ferenc 
ügyvezető, Termika Épületgépészeti Kft.

Az épületgépészetben a hőátadásnak két alapvető módját ismerjük. Az egyik 
a konvekció, melynek során az áramló levegőmolekulák közvetítésével  
adódik át a hőenergia, erre példa a radiátor. A másik hőátadási mód a  

hősugárzás, amikor közvetítő közeg nélkül, a szilárd testek felületén adó-
dik át a hőenergia. Azokat a rendszereket, melyek ezt a módszert  

alkalmazzák, összefoglaló néven felületfűtéseknek nevezzük. Erre 
példa a padló-, fal- illetve mennyezetfűtés.

FELÜLETFŰTÉSEK ISMERTETÉSE
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Egy szoba falának színe és mintázata hatással van gyerme-
künk hangulatára, viselkedésére. Az élénk színek jó hatással 
vannak a gyerekekre, de nem szabad túlzásba esni! Sokkal 
célravezetőbb színes faldekorációkat, kiegészítőket választa-
ni, mint teljes falfelületet harsány színekkel bemázolni.

Milyen egy jó gyerekszoba faldekoráció? Legyen vidám, su-
gározzon jókedvet, vigyen játékosságot a szobába, csaljon 
mosolyt a gyerekek arcára és természetesen feleljen meg 
életkorának! Rengeteg faldekoráció van jelen a piacon: ke-
retezett képek, vászonképek, dekorbetűk, 3D dekorációk és 
egyedi falfestések.

Már évek óta hódít és töretlen a népszerűsége a falmatricák-
nak, faltetoválásoknak. Rengeteg stílusban, formában, min-
tában és színben létezik. Hogy mi is az a falmatrica? Öntapa-
dó fóliára nyomtatott színes motívumok, melyek egyszerűen 
felragaszthatóak, el is távolíthatók a falról, ha meguntuk. Nem 
csak színes, de egy színből kivágott minták is jelen vannak a 
piacon, ezek faltetoválás néven terjedtek el.

A falmatricát könnyű felhelyezni: 15 perc alatt kész, nem jár pi-
szokkal és a legkisebb családtagok is élvezettel segítenek a szo-
ba átalakításában. Egy jó minőségű falmatricának az eltávo-
lítása is egyszerű, nyom nélkül visszaszedhető, így ahogy nő a 

gyermek, újra és újra újabb motívumot helyezhetünk fel a falra, 
anélkül, hogy újabb festésre vagy tapétázásra lenne szükség. 

A falmatricával természetesen nemcsak a kisbabák és kis-
gyerekek szobája díszíthető, hanem tinik (sőt felnőttek) is vá-
laszthatnak ízlésüknek, hobbijuknak, kedvenc sportjuknak 
megfelelő falmatricát vagy faltetoválást. Sok gyerek kedve-
li a dínókat vagy a lovakat. 6-7 éves korig egy színes lovas, 
dínós falmatrica ajánlott. Később – ha még tart az imádat 
– ez lecserélhető egy komolyabb, egyszínű, de a szivárvány 
bármely színében kapható faltetoválásra. Egy lovas faltetová-
lás vagy egy fa pedig akár a nappaliban is jól mutat.

A falmatrica sokoldalúan felhasználható, variálható: a falon 
kívül bármely sima és tiszta felületre felragasztható. A külön-
böző motívumok egymással kombinálhatóak. Ugyanaz a fal-
tetoválás akár több színben is megvásárolható, egymással 
variálható, sőt az egyes motívumok akár szét is vághatóak, és 
elemenként felhasználhatóak! A falmatricák remekül kiegé-
szíthetők fotókkal, vászonképekkel vagy feliratokkal is.

A falmatrica még mindig trendi és látványos faldekoráció 
akár a gyerekszobát, akár otthonunk más helyiségét dekorál-
juk vele. Nézze meg különleges ajánlatunk:

www.beeprint.hu/hazmagazin

Végre tavasz van! Tavasszal megújul a természet, 
érdemes ilyenkor a lakásban is apróbb változáso-
kat, újításokat véghezvinni. Ha van gyermek a család-
ban, akkor ez még inkább igaz. Egyrészt gyorsabban ko-
szolódnak a falak. Másrészt a gyerekek gyorsan csepered-
nek, nem csak a cipőjüket, játékaikat, de a szobájuk dekorációját is 
gyorsan kinövik. Az ízlésük is gyorsan változik: az egyik nap még nagyon jópofa egy  
mesés faldekoráció, másik nap már lehet, hogy valami nagyfiúsabbat szeretnének.

VIDÁM GYEREKSZOBA-  
DEKORÁCIÓ  
15 PERCEN BELÜL
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TISZTA, RAGYOGÓ SZÍNEK 
- gond nélkül a Dulux EasyCare-ral
Falaink a használat során extrém hatásoknak 
vannak kitéve. Por, sár, ráloccsanó folyadék, 
gyerekrajz - csak néhány a függőleges felüle-
tekre leselkedő veszélyek közül. A falrengető 
események nem tűnnek akkora csapásnak, ha 
tudjuk, hogy a Dulux EasyCare mindig kihúz a 
pácból.

Elég, ha egyszerűen áttöröljük a falat, és a kisebb balesetek 
nyom nélkül eltűnnek, nem kell új helyre akasztani a képeket, 
vagy szekrényt tolni a foltok elé. Nagy előny tud lenni egy olyan 
festék, amelyik lehetővé teszi, hogy akkor fessünk, amikor meg-
újulni szeretnék, ne akkor, amikor egy nem várt esemény rákény-
szerít.

Hidrofób beltéri falfesték: Víztaszító technológiájának köszönhetően ellenáll a folyékony szennyeződéseknek és megóvja a 
bevonatot attól, hogy bármit túlságosan magába szívjon. A folyékony foltokat apró gyöngyökbe rendezve lepergeti a falról, 
amely ezután vizes, enyhén mosószeres szivaccsal lemosható. Takarítás után festék nem távozik a falról, a színek pedig több-
szöri tisztítás után is élénkek, ragyogóak maradnak!

Matt falfelület: A mosható falfestékek általában nem matt felületet adnak, hiszen egy selyemfényű, vagy fényes felületről köny-
nyebb eltávolítani a szennyeződéseket. Viszont a felületi hibákat is kiemelik az ilyen festékek, éppen ezért kedvelik a fogyasz-
tók inkább a matt festékeket. A Dulux EasyCare hibátlan, mosható, matt felületet ad.

Forrás: dulux.hu
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Ebben az évszakban ismét előkerülnek a virág 
mintás, vékonyabb, fényáteresztő függönytextí-
liák. Azonban érdemes átgondolni, hogy melyik 
helyiségbe milyen függönyt helyezünk el, hiszen 
ezek folyamatosan jelen vannak életünkben.

A nappaliba tavasszal egy vékony, világos, az ülő-
garnitúrával harmonizáló színű függönyt érdemes 
felrakni. Manapság nagyon divatosak az organza 
anyagból készült, lenge darabok, amelyek áten-
gedik a fényt. 

A konyhába már lehet egy kicsit bohókásabb, 
mintás anyagot választani, hiszen ebben a helyi-
ségben egyébként is vidámabb színek uralkod-
nak. A színesebb környezettől pedig még a mun-
kakedvünk is fokozódhat a konyhában. Itt a két 
oldalra kikötős függöny megoldás is szóba jöhet, 
akár egy-egy szalaggal.

A hálószobában az elmaradhatatlan sötétítőfüg-
göny mellé ugyancsak egy finomabb anyagú 
függönyt érdemes helyezni. A sötétítő és a véko-

nyabb függöny kombinációja visszatükrözheti az 
ágytakaró és a párnák színjátékát. 

A gyerekszoba megengedi a játékosságot, azon-
ban itt is érdemes fényáteresztő anyagot hasz-
nálni, hogy a lámpafény helyett a természetes  
fényben játszanak a gyerekek. A kedvenc mese-
hősökkel, figurákkal tarkított függönyök biztosan vi-
dámságot csempésznek a legkisebbek szobájába.

A Siker Kft. méteráru kis- és nagykereskedés csalá-
di vállalkozásként már 26 éve szolgálja ki az üzle-
ti és lakossági ügyfeleket, ha függönyről vagy más 
lakástextíliáról van szó. Az áruház 700 m2-en, igen 
széles választékkal várja a kedves vevőket. A la-
kosság is magas minőségből válogathat jó áron. 
A hozzáértő eladók készségesen kalauzolják a ve-
vőket, és segítenek választani. Egyéni tanácsadás 
után, egyedi méretben és formában varrják meg 
a megálmodott függönyt vagy párnát, amikhez 
minden kiegészítő helyben kapható.

Vágsélei Csilla

A szürke téli napok után a tavaszi napsugarak előtérbe helyezik a függönyöket. 
Az új évszak frissességet, megújulást hoz magával. Egy könnyed, lenge, világos 
vagy vidám színű függöny igazi tavaszi hangulatot teremthet a lakásban.

TAVASZI FÜGGÖNYÖK A HÁZBAN
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Hogyan alakult az utóbbi időben a kecskeméti ingatlanpiac?
Általánosságban azt tapasztaltuk, hogy a tavalyi, 2016-os évhez 
képest idén megálltak, stagnálnak az árak. Emelkedés már nem 
várható és valószínű, hogy visszaesés sem lesz, mivel Kecskemé-
ten nagyon nagy az albérlet felvevő piac és tudjuk, hogy a Mer-
cedes tovább bővül, új beszállítók érkeznek, és így több munka-
hely teremtődik. E mellett pedig az épülő egyetem is több fia-
talt csábít majd a városba. Mindez a lakáspiacra vonatkozik, hi-
szen a családi házaknál eddig sem beszélhettünk akkora emel-
kedésről, mint a lakásoknál. Míg a lakások ára akár 40-50%-kal 
is felment, addig a családi házaknál kb. 20%-os emelkedés volt 
a maximum. 

Családi házaknál találkozik a kereslet a kínálattal?
A családi házaknál nincs kínálathiány, mint a lakáspiacon. A la-
kásoknál nagyobb a kereslet, mint a kínálat. A családi házakból, 
viszont folyamatos a kínálat és a kereslet is. Kiegyenlítik egymást. 
Így bátran beadhatják hozzánk értékesítésre a családi házakat is.

A Sweet Home kínálatában vannak új építésű családi és társas-
házak is?
Vannak lakások, illetve komplett lakóparkok is. Ezek mellett befek-
tetők által felépített családi házakat is tudunk kulcsra készen adni, 
de meglévő telekre a generálkivitelezésű házépítésben is segí-
tünk. Az új építésű családi házat is közel annyi árból ki lehet már 
hozni, mint egy új lakást. Nyilván ezért a családi házért kicsit kin-
tebb kell költözni. Annak is ajánlom az új családi házat, aki meg-
unta a régi, elavult fűtésrendszerű kertes házát. Akár jobban is jár-
hat, ha eladja a régit és hozzárakja a felújításra szánt összeget. 
Így közel ugyanannyi pénzért egy teljesen új, egyénre szabott 

otthont kap. Mi az eladásban és az építésben is segítünk, egy 
kézben megoldunk mindent. 

Melyek a népszerű területek az  új házépítéshez?
Nagyon pénztárcafüggő. Adunk el belvárosi, kertvárosi telkeket is, 
de népszerű terület például a Máriahegy, Felősszéktó, Kadafalva 
és Ballószög is. Kecskemét nyugati és északi része az ami kereset-
tebb. Továbbá úgy látjuk, hogy Hetényegyháza felé is újra egyre 
többen kacsintgatnak.

Egy laikus számára igazi útvesztő lehet a ház adás-vétel. Miben 
tud segíteni a Sweet Home?
Ha hozzánk bekerül egy ingatlan, azt minden szempontból 
megvizsgáljuk, az érdeklődőt teljeskörűen tájékoztatjuk, hogy ne 
zsákbamacskát vásároljon. A kereséstől a beköltözésig mindent 
végig követünk. Nálunk mindenre van megoldás és kézen fogva 
vezetjük az ügyfelet. Hitelt, CSOK-ot, értékbecslést, energetikai 
tanúsítványt is intézünk az ingatlanközvetítésen kívül. A jogszabá-
lyokban naprakészek vagyunk, így bármire választ tudunk adni, 
segítünk abban, hogy minél kevesebbe kerüljön az adásvétel 
és minden fejben legyen tartva. Az információhiány miatt ne ke-
rüljön többe, vagy ne bukjon el az adás-vétel. Attól függetlenül, 
hogy fiatal iroda vagyunk, széles a palettánk, hiszen egy kecske-
méti szervezetbe tömörültünk három másik ingatlanirodával. Ha 
valaki hozzánk adja be az ingatlanát, egyből 4 irodában érté-
kesítik azt 25 értékesítővel. A bővülő ingatlanpiac és a minél na-
gyobb hatékonyság miatt azonban munkatársakat is keresünk a 
Sweet Home-ba.

Vágsélei Csilla

A nyüzsgő kecskeméti ingatlanpiac egyre több kérdést vet 
fel. Az egyértelműen virágzó lakáspiac mellett mi a családi 
házakra és az új építésű ingatlanokra is kíváncsiak vagyunk, 
ezért kérdeztük erről a témáról a 12 éves ingatlanközvetítési ta-
pasztalattal rendelkező Gyarmati Károlyt, a Sweet Home Ingat-
laniroda tulajdonosát.

KÉZEN FOGVA VEZETNI AZ  
ÜGYFELET AZ ÁLOMOTTHONIG
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A 20 éves tapasztalattal rendelkező Parketta Áruház Kecske-
méten és Szolnokon is segíti a vásárlókat. A cég az évek alatt 
folyamatosan bővült, hogy a vásárlók teljes körű és készle-
tű kiszolgálást kapjanak. Készletükben különböző magas mi-
nőségű parketták, padlófajták, laminált padlók, PVC-k, sző-
nyegpadlók és az ehhez tartozó kiegészítők kaptak helyet. 

Az egyre 
népszerűbb 
vinyl anyag-
ból készült 
desing pad-
lók nem vé-
letlenül ter-
jedtek el. 
Tartósságuk, 
kitűnő ko-
pásá l lósá-
guk mellett 
dekoratívak 
és valóság-
hűen adják 

vissza a fapadlólapok látványát. Különböző famintázatok, 
mint a klasszikus parketta vagy svédpadló mind megtalál-
hatók a lapok között. Ez az új generáció szinte bármilyen 
helyiségbe lerakható, hiszen vízálló és strapabíró. Pozitívu-
ma még, hogy karcálló, ezért az erősebb igénybevételt is 
jól bírja. A Grabo Plank It 2.5 mm-es design padlónak pél-
dául 0,55 mm-es koptatórétege garantálja a tartósságot. 
Ez a típus különböző színű parketta illetve svédpadló min-
tázatokban is elérhető. Az erezetek valósághű ábrázolása, 
a tölgy vagy fenyő színének teljes visszaadása gondosko-
dik arról, hogy megtévesztésig hasonlítson a burkolat a fára. 
Mindezek mellett a vinyl meleg hatású és puha, így járás is 
nagyon kellemes egy ilyen burkolaton. Előnye még, hogy 
kevesebb gondoskodást igényel, mint a valódi fából készült 
fapadlólapok.

A laminált padlók is nagyon divatosak, hiszen nagy választék-
ban kaphatók, olcsóbbak, mint a klasszikus parketta és köny-
nyen lerakhatóak. A Parketta Áruházban 200 különböző lami-
nált padlóból választhatunk. Bár nem kemény fából készül-
nek, de ha a vastagabb, jó minőségűt veszünk, akkor hosz-
szú ideig dísze lehet otthonunknak. Az Áruház 7 mm-től 12 mm 
vastagságig árul 31, 32, 33 felületi erősségű laminált padló-
kat. Vásárlásnál az erősségre, terhelhetőségre is oda kell fi-
gyelni. Az áruházban teljes körű tájékoztatást kapunk a hoz-
záértő eladóktól a melegburkolás minden oldaláról. Az összes 
kiegészítőt, szegélyt, alátétet, ragasztót és padlóápolószert 
megkapjuk a kiválasztott termékhez. A méretre vágás hely-
ben megoldott. Ha pedig kivitelezőt keresünk, akkor sem kell 
messzire menni, hiszen az áruház által ajánlott szakemberek 
garanciával együtt végzik el a munkát. 

Vágsélei Csilla

A padló nagyban meghatározza otthonunk 
hangulatát. Különböző helyiségekbe, külön-
böző megoldásokat választhatunk. Minden-
kinek más az ízlése, más számára az ottho-
nos. A pihe-puha padlószőnyegtől a parket-
tán át a most népszerű Design vinyl padlóig 
mindent megtalálunk a kecskeméti Parketta 
Áruházban
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STRAPABÍRÓ, FAMINTÁZATÚ 
DESING PADLÓ
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• Milyen erősek a LED-es fényforrások? Lumen = fénykibocsájtás, 
vagyis, hogy milyen fényesnek látjuk a fényforrást. Minél maga-
sabb a Lumen értéke, annál „fényesebb” egy „égő”. Összeha-
sonlításként a régi hagyományos 60 W-os izzó kb. 550 lm, a 100 
W-os pedig körülbelül 800-900 lm. A választásnál azonban nem 
csak ezt az értéket kell figyelembe venni, mert tisztában kell len-
nünk azzal is, hogy a régi körtés izzók és kompakt fénycsövek 
körben 360°-ban világítottak, a LED izzók ezzel szemben fóku-
szált fényt adnak. Érdemes meggondolni, hogy cserélhető iz-
zókkal felszerelhető vagy fixen beépített LED-del ellátott lámpá-
kat választunk. A beépített LED-es lámpatestek általában hosz-
szabb garanciális feltételekkel rendelkeznek, de figyelnünk kell 
arra, hogy egyből a megfelelő fényű lámpatestet válasszuk ki, 
mert nincs lehetőség a későbbi módosításra! Kérjük szakember 
vagy eladó segítségét abban hogy mennyi az ideális fényerős-
ség, amelyet alkalmaznunk kell egy-egy szobában.

• Mennyi ideig működőképes a LED? A LED-ek technológiájá-
ból következik a hosszabb élettartam (passzív fénykibocsájtás), 
emellett kevés hőt termelnek, és a kapcsolgatást is jobban tole-

rálják. Nagy előnyük még, hogy hoz-
zájuk érve nem tudjuk megégetni a 
kezeinket. Érdemes figyelni a dobo-
zon feltüntetett élettartamra, mert a 
jobb minőségű izzók már 20.000-50.000 
óra élettartamúak is lehetnek, gyakran az 
olcsóbb LED kisebb élettartammal rendelkezik! 

• Milyen színárnyalatúak lehetnek a LED-es izzók? Minden eset-
ben ellenőrizzük, hogy milyen színárnyalatú izzót vásárolunk. Je-
lenleg nagyon sok színárnyalat közül választhatunk a meleg 
fénytől egészen a hideg fényig. Az izzók színhőmérsékletét Kel-
vin skálával mérik (K). Míg 1000 K érték körülbelül egy gyertya-
fény melegségét, addig a 10000 K az északi kék ég hidegsé-
gét tükrözi. Általában a meleg fehér (2700-3500 K) otthonosabb 
kellemesebb környezetbe ajánlott, a hideg fehér (4000-6500 K) 
például dolgozószobába, munkahelyre ajánlott! 

• A fogyasztásról: A LED-ek energiafelhasználása jóval keve-
sebb, mint egy hagyományos izzó. Bár egy LED-es világítóegy-
ség nagyobb befektetést igényel, de ár-érték arányát tekintve 
ez a befektetés nagyon gyorsan megtérül az áramszámlánk je-
lentős csökkenésével. A LED-es fényforrások energiafelhasználá-
sa a hatásfoktól függ. A hatásfokot egyszerűen ki tudjuk számol-
ni, el kell osztanunk a fénykibocsájtást a teljesítménnyel. Példa 
7W-os LED égő 806 lm-el a hatásfoka 115 lumen/watt. Érdemes 
ezt az értéket mindig kiszámolni, ugyanis általánosan elmond-
ható hogy a jobb minőségű LED-ek jobb hatásfokkal rendelkez-
nek. Jelenleg 80-130 lm/w hatásfokok érhetőek el. Egyszerű ösz-
szehasonlítási alap lehet, ha azt nézzük, hogy egy lumen hány 
forintba kerül, lehet meglepő eredményeket kapunk!

• Bevilágítási szög Pár évvel ezelőtt a LED-es világítással szem-
ben megfogalmazott egyik ellenérv az volt, hogy csak helyi 
(szpot) fényként használhatók, pl. dekorációs világításként. Bár a 
LED szpot fényforrások irányított fényűek, a csomagolásukon fel 
van tüntetve, hogy milyen szögben világítanak. A szpotok eseté-
ben lehet 25°-os és 110°-os a LED lámpánk fénye. Míg a 110°-os 
egy általánosabb világítást, addig a 25°-os koncentrált fényt 
biztosít. A hagyományos izzót kiváltó LED esetében 180-300° is 
lehet a sugárzási szög, egy hagyományos izzónak 360°  körül volt 
a sugárzási szöge. Mennyezeti lámpákba ajánlottak a 270-300 ° 
-os  bevilágítási szöggel rendelkező LED-ek  . 

• Egyedi világítási mód LED-del: A LED-ek gyakori felhasználá-
sa még a LED-szalag, amikor a fénykibocsátó diódák egy szala-
gon vannak elhelyezve. Leggyakrabban dekorációs célra alkal-
mazzák, rejtett vagy háttérvilágításként. Létezik belőle kültéren 
és beltéren használható is.  Hozzá tartozó profil sínekkel együtt 
egészen egyedi világítási képeket lehet létrehozni!  

Daniella Villamosság Cegléd

A magyar családok villanyszámlájának 20 százalékát a világítás  
teszi ki, így akár felújítani szeretne valaki, akár építkezik a LED tech-
nológia alkalmazása ajánlott. Ahhoz, hogy helyesen válasszuk ki igé-
nyeinknek legjobban megfelelő világítást, tisztában kell lennünk néhány 
fontos információval. - Szakmai tanácsok a Daniella Villamosságtól.

A TAKARÉKOS LED-EK
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TERMÉKFEJLESZTÉSEK 
AZ LB-KNAUFNÁL
2017-től beltéri festékeket is kínál
Színezőgéppel keverhető kiváló fedőképességű matt diszperziós falfestéket dobott pi-
acra tavasszal a Lasselsberger-Knauf. Az InterTOP nevű szórható, ecsettel és hengerrel is  
felhordható festék a Lasselsberger-Knauf megszokott (inspiration) színkínálatán felül egy  
kifejezetten beltéri festékekhez alkalmas színkártya (selection) 477 ragyogó színében is ren-
delhető. A festést kiegészítő termékek sem maradnak el így festhető akril tömítő, és diszper-
ziós mélyalapozó (InterGrund) is segíti az otthonukat felújítani vágyókat.

Csak fehér színben elérhető a kedvező árú PrimoTOP diszperziós beltéri falfesték is. Lakás vagy házfelújítás témakörben a 
Lasselsberger-Knauf Kft. évtizedek óta kínálja kiemelkedő minőségű termékeit, mind a külső javításokhoz, mind a belső  
kialakításokhoz. Áprilistól két további beltéri termék erősíti a termékpalettát.

Az InterTOP színes beltéri festékkel két munkamenetben rendkívül nagy fedőképesség érhető el, a festékkel könnyű dolgoz-
ni, kiváló kiadóssággal rendelkezik, 15 literes és 5 literes kiszerelésben kapható. A fehér PrimoTOP festék szintén nagyon jó  
fedőképességű, az csak 15 literes vödörben elérhető. A Lasselsberger-Knauf Kft. fejlesztései már bizonyítottak az aljzatrend-
szerek (esztichek, aljzatkiegyenlítők, vízszigetelések), a hidegburkolás (nagy választékban csemperagasztók, extra minőségű 
fugázóanyagok), az alapvakolatok, falazóhabarcsok, és a homlokzatok végső felületét, kialakítását meghatározó hőszige-
telő, és színezőrendszerek területén. A nagy mechanikai- és időjárási igénybevételeknek is kitett homlokzatok színezésében  
szerzett sok éves tapasztalat felhasználásával alkotta meg a Lasselsberger-Knauf fejlesztőcsapata az új beltéri festékeket,  
melyekkel a gyártótól megszokott magas minőségben kedvező ár-érték arányban hozhatók létre az új színes betéri kialakítások. 
A homlokzati falak árnyalataihoz képest beltérben sokkal telítettebb, élénkebb színek tartós kialakítására nyílik lehetőség, így az 
InterTOP festék megnövelt színkínálatból rendelhető.

A Lasselsberger-Knauf a fent említett beltéri festékeken túl ter-
mészetesen továbbra is kínálja színezőgéppel keverhető külté-
ri színezővakolatait, homlokzatfestékeit különféle kötőanyagú  
változatban hatalmas színválasztékkal. A vékonyvakolatok al-
kalmazására leginkább a hőszigetelő rendszerek kialakításánál  
kerül sor, mely hőszigetelő rendszerekre (Thermosystem – fehér  
polisztirollal, Thermosystem Mineral – ásványi hőszigetelő lemezzel, 
Thermosystem Grafit – grafitos szürke polisztirollal) a Lasselsberger-
Knauf továbbra is 5+5 év rendszergaranciát vállal.

A gyártó termékkínálatát keresse a honlapon (www.lb-knauf.hu), 
vagy kereskedő partnereinél.

Bogépfa Kecskemét"

"

"

"
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Nagyon fontos a hirdetések kiváló formai, tartalmi megjele-
nítése.  A jó minőségű, figyelemfelkeltő fotók elkészítése, fon-
tos a lakás rendezettsége, a jó megvilágítás, minden apró 
részletre figyelve.

Újdonság! Irodánk új extra szolgáltatása a lakberendezési ta-
nácsadás. Az ingatlan értékesítéséhez időre van szükség és 
ezt az időt szeretnénk ügyfeleinknek lerövidíteni lakberende-
zőink segítségével. 

Munkatársaink objektív és szakszerű véleményükkel hozzájá-
rulnak az eladó ingatlan minél előnyösebb megjelenítéséhez,  
a lakóterek erősségének kihangsúlyozásához. Apró trükkök, 
dekorációk, kiegészítők, kisebb átrendezések, a fények op-
timalizálása csodákra képes, mindezzel hozzásegítve, hogy 
a leendő vevő szerethető, élhető otthonát lássa meg benne.

Néhány egyedi, kreatív ötlettel és kevés anyagi ráfordítás-
sal növelhető az ingatlan értéke.  A kollégáink felmérik az 
új tulajdonos igényeit, ízlésvilágát, és segítenek az esztéti-
kus és harmonikus belső terek kialakításában, a formák, szí-
nek összehangolásában, igény szerint kivitelezőket is aján-

lanak. Tudatosan kezelik a berendezések méretét, elhelye-
zését, szakértő szemmel nézik a  színeket, anyagokat, a stí-
lust és összehangolják a funkciókat. Felhívják a figyelmet 
az aktuális trendekre, innovációkra és minden tudásuk, ta-
pasztalatuk birtokában tesznek javaslatot a legmegfele-
lőbb megoldásokra. 

Az alábbiakban néhány hasznos ötlettel szeretnénk segíteni:
-  Az otthon kedvező megítélése már az előtérben eldől, le-

gyen tágas, rendezett, ahol kényelmesen elhelyezhetjük a 
levetett cipőt, kabátot, táskát. 

-  Ugyanez aktuális a fürdőszoba berendezésére is, legyen 
elegendő hely a használatban lévő tárgyaink elrejtésére, a 
helyiség szellőzésének megoldása is elsődleges szempont.

-  A konyha – étkező megtervezése az egyik legfontosabb  
feladat. Figyelembe kell venni a munkafolyamatok sorrend-
jét, a konyhai gépek elhelyezését, a család életvitelét, a kö-
zös étkezések lehetőségének megteremtését.

-  A nappali legyen többfunkciós, kényelmes, szórakozásra és 
kikapcsolódásra alkalmas, ezt vegyük figyelembe a világí-
tás illetve a villamossági terv kialakításánál is. 

-  A hálószoba lehetőleg az otthon legcsendesebb részén 
kapjon helyet, ahol kellemes és pihentető az alvás. 

-  A tárolók ésszerű kialakítása, tágassá, rendezetté teszi ottho-
nunkat, a többfunkciós bútorok növelik a helyiségek optimá-
lis kihasználtságát.

A lakásvásárlástól hosszú út vezet a meghitt, családias otthon 
megteremtéséig, és ebben is segít a GDN-STOP Ingatlaniroda! 

Hívja bizalommal munkatársainkat!

GDN Ingatlanhálózat, STOP Ingatlan
6000 Kecskemét, Bocskai utca 1. 76/610-770

Skultéti Gizella 30/616-0663
Daniné Erika 30/576-4203

LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS
- otthonteremtés felsőfokon

Ma már az ingatlanértéke-
sítés sokkal összetettebb 
feladat, mint csupán egy 
hirdetés feladása. Iro-
dánk az ingatlanközvetí-
tés mellett olyan szolgál-
tatásokat kínál Ügyfele-
inek, melyek az értéke-
sítés során felmerülő 
problémák megoldá-
sában nyújt hatékony, 
gyors segítséget. 
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A Kőcenter Kft. által készített vágott és pattintott mediterrán 
köveivel igazi olaszos, spanyolos vagy éppen görögös han-
gulatot adhatunk házunknak. Legyen szó kültérről, beltérről, 
falról, teraszról, járólapról, ablakpárkányról, kerítésről vagy ker-
ti díszről, a Kőcenternek mindenhez van ajánlata.

A ház vagy a kerítés falának burkolásához a keszthelyi sárgás-
barnás vagy a karmacsi szürke fűrészelt mediterrán köveket 
ajánlja a Kőcenter. A két kőtípus méretben eltér, de abban 
megegyeznek, hogy fagyállóak és akár beltérre is jól használ-
hatóak. Lábazat és támfal burkolásához is megfelelnek. Iga-
zán különleges kombinációt alkothatnak az ilyen kőkerítés fa-
lak egy kovácsoltvas kapuval, vagy a ház esetében egy fa be-
járati ajtóval és zsalugáterekkel. A Kőcenter a természetes kö-
veit főképp keszthelyi homokkőből és más magyar kőanyagból 
dolgozza fel, azonban számos más európai országból is szerez-
nek be köveket. A fűrészelt kövek mellett, a vad mediterrán is 
megtalálható, amely különböző nagyságaival még természe-
tesebb hatást kelt a falon. A vékony vágott vagy a vágott szél-
kövek, pedig a rusztikus hatást erősítik. 

A szeletelt tégla, ami vegyes színben kapható (vörös, sárga, 
piros), nemcsak a kert, hanem a nappali falának éke is le-
het. A kertben egy vakablakos, borostyán által befutott sze-
letelt téglás kőfal virágokkal igazi régies, mediterrán paraszt-

ház hangulatot adhat. A nappali falára használva pedig egy 
különleges fúziót képezhet a modern technikai eszközökkel. 
A vágott tégla a gangra, teraszra, vagy kerten belüli járdára 
használható, akárcsak nagyanyáink idejében. 

A kövek jelenlé-
tét sziklakerttel is 
fokozhatjuk, ami-
be szabálytalan 
alakú és külön-
böző színű kö-

vek kerülhetnek. Az úgynevezett Gabion köveket fémketrec-
be rakva, akár postaládát, ülőhelyet, asztal lábat, de még 
kerítést is kialakíthatunk. Színében igen változó, tehát a fehér-
től elkezdve a narancsoson át a szürkéig, bármilyen színben 
választhatóak. 

A hasított nagyobb méretű szabálytalan kövekkel ugyanúgy 
burkolhatjuk a teraszt, a ház oldalát vagy a kerítést is. A hatá-
sa viszont sokkal inkább „kőkorszaki” lesz a méretek miatt. A 
kerti tavak vagy járdák kialakításhoz a tipegő kő nevezetű da-
rabok jó szolgálatot tesznek. 

Aki szereti a déli országok hangulatát és otthonában is szíve-
sen érezné, annak jó megoldást jelentenek a kőburkolatok. A 
mediterrán hatás mellett ezek a kövek melegséget sugároz-
nak és barátságosabbá, otthonosabbá, családiasabbá te-
szik a házat és a kertet is. Nem mellesleg az otthon egyedi lesz 
tőle, emellett pedig tartós is.

Vágsélei Csilla

Manapság egyre népszerűbbek a 
mediterrán jellegű családi házak, 
amelyeknek szerves részét képezik 
 a különböző kőburkolatok, nemcsak 
a teraszon vagy járólapon, hanem a 
ház falán is. A szeletelt, vagy bontott 
téglák igazán otthonos, barátságos, 
mediterrán hangulatot teremtenek a 
háznak és a kertnek is. Népszerűségét 
valószínűleg ennek az idilli hangulat-
nak köszönheti, hiszen, ki ne szeretne 
egy igazán ember- és természetközeli, 
otthonos családi házat?

MEDITERRÁN KŐBURKOLATOK
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Mondhatjuk, hogy Magyarországon a legelterjedtebb lá-
dákba ültetett növények a MUSKÁTLIFÉLÉK. Ennek egyik oka 
az, hogy a legkevesebb gondozást ezek a virágok igénylik. A 
hosszú szárú, szimpla virágú, ún. tiroli muskátlik négy színben 
pompáznak, de különleges hibrid fajták is léteznek, a legrit-
kábbak a színes levelűek.

Április közepén, amikor már a fagyveszély kockázata igen ki-
csi, ültethetjük ki balkonjaink ládájába ezeket a virágokat. A 
muskátlis ládákat napos helyre tegyük, mert árnyékban, fél-
árnyékban sokkal kevesebb virágot hoznak, s színük, viráguk 
mérete sem lesz erőteljes. A páradús alpesi levegőt nem tud-
juk nyújtani hazánkban a növényeknek, de próbáljunk oda-
figyelni a folyamatos vízellátásra. A napi egy alkalommal tör-
ténő egyenletes öntözés normál körülmények között elegen-
dő, ha megfelelő tartóba ültettük a növényt. Minél nagyobb 
az edény térfogata, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy 
elkerülhessük a barna, kis göböcskék megjelenését a levele-
ken, amik az egyenetlen vízellátás következményei. Egy kicsit 
drágább, de mégis ajánlott a mély fa ládák, vagy a széles 
víztárolós alátétek használata.

A virágföldek vásárlásánál szerezzünk tudomást arról, hogy a 
föld tartalmaz-e tartós műtrágyát, ami hónapok alatt az öntö-
zővízben fog folyamatosan kioldódni. Ha nem tartalmazza a 
föld, amibe ültetjük a virágokat, akkor híg tápoldattal egy-két 
hetente célszerű megöntözni. 

A vízáteresztő és víztartó képességre is figyelnünk kell. A kötött, 
agyagos föld víztartó képessége igen jó, de a vizet és a leve-
gőt nem engedi át, így a növény gyökere könnyen megful-
ladhat. A laza, tőzeges talajban gyorsabban nő a virág, de 
itt a víztartó képesség igen kicsi, gyakoribb locsolást igényel. 
A muskátlihoz használjunk kevert földet, a leglazább tőzeges 
földhöz tegyünk egy kis agyagot. Hogy ez az arány megfe-
lelő legyen, bízzuk szakemberre és vásároljunk előre beke-
vert földet.

A PETÚNIA a másik igen kedvelt balkonnövényünk. A futó faj-
tája akár a két méter hosszt is elérve, pompás színekben om-
lik le a függő kosárkákból, ládákból.

Ami a muskátlikra nem jellemző, de a petúniánál nagyon 
oda kell figyelni, az a mészérzékenység. Nem mindegy, 
hogy milyen vízzel locsoljuk ezeket a virágokat. Lágy vízre 
van szükségük, amire a közönséges csapvíz nem megfe-
lelő. A legjobb az lenne, ha az esővíz összegyűjtését mind-
annyian megtehetnénk. A virágföld gondos kiválasztásá-
val csökkenthetjük a petúniák mészérzékenységét. Érdemes 
ún. savanyú tőzeget vásárolnunk, ami nem tartalmaz me-
szet, így megköti a víz mésztartalmát. A futópetúniának van 
nagyobb szüksége a savanyú talajra. Ez a fajta az érzéke-
nyebb, de elmondhatjuk, hogy minél több nemesítésen esik 
át a növény, annál gyengébb a gyökere, s annál több kárt 
tehet benne a kemény víz.

A fényigénye közel azonos a muskátliéval, de páraigénye-
sebb, nagyobb mennyiségű vízzel öntözzük. Az alföldön ép-
pen ez miatt van hátrányban a muskátlival szemben. Megfi-
gyelhetjük, hogy a vízparti települések házainak ablakaiban 
feltűnően szebben virágzik. A locsolásra a megfelelő időszak 
a késő délutáni, esti órák, mikor már a nap nem tűzi és a föld-
jük kezd kihűlni. Figyeljünk oda, hogy az éjszaka beálltáig szá-
radjon meg a növény, hisz a nedves leveleken, szirmokon ve-
szélyt jelentenek a könnyen elszaporodó gombák. Lehetőleg 
csak a gyökeret érje a víz.

Különböző virágok összeültetésével gyönyörű, színesebbnél 
színesebb kompozíciókat érhetünk el. Nagyon fontos, hogy 
közel azonos igényű növényeket ültessünk össze, futó petúni-
át és a futó muskátlit nem célszerű az eltérő talajigényük mi-
att. A sima fajtáiknál viszont az összeültetés nem okoz gondot. 
A futómuskátlik mögé ajánlott is bokrosodó növényt, pl. petú-
niát ültetni, hogy leárnyékoljuk velük a gyökereket.

Kedvelt a színes virágokat zöld növényekkel is, mint pl. a 
Helichrysummal, Plectranthaussal (szúnyogűzővel) és külön-
böző pletykafélékkel összeültetni. Vegyük figyelembe az ülte-
tésnél, hogy a különböző színű növények hogy fognak együtt 
mutatni és azt is, hogy a legtöbb növény pár hét múlva jóval 
nagyobb, hosszabb, vagy bokrosabb lesz.

Virág Henrietta

Április közepétől a virágokkal, köztük muskátlival és 
petúniákkal teleültetett ablakok, erkélyek már elma-
radhatatlan hozzátartozói a tavaszi és nyári napok, es-
ték hangulatának. Ahhoz, hogy kora őszig élvezhessük 
a virágok színét, illatát és valóban ékes díszei legye-
nek otthonunknak, sok gondoskodásra és körültekin-
tő bánásmódra van szükség. Ehhez szeretnénk segít-
séget nyújtani, a két legelterjedtebb balkonnövényt, a 
muskátlit és a petúniát bemutatva, szót ejtve az ülte-
tési, öntözési, ápolási igényeikről.

MUSKÁTLI ÉS PETÚNIA 
- a két balkonkedvenc
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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, szakember 
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 kö-
szönhetően: 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, egyenletesen ön-
töz.

•  Mivel az öntözés a hajnali órákban javasolt, minimális a pá-
rolgási veszteség, így akár 50-60% víz ára is zsebben ma-
rad.

•  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!

Öntözőrendszer-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 konyha teret ad a meghitt családi együtt-
léteknek, itt készítjük el a tápláló ételeket 
szeretteinknek, ezért nagyon fontos, hogy az 
igényeinknek megfelelően, praktikusan ren-
dezzük be, és lehetőség szerint olyan készü-
lékekkel, amelyek energiahatékonyak, és mi-
nimális zajt bocsájtanak ki környezetünkbe.

Hogyan is tehetjük ezt meg?
A háztartási gépeknél kötelező feltüntetni, hogy milyen ener-
giafogyasztási kategóriába tartoznak. Ez segítségünkre le-
het egyes berendezések (pl.: mosógép, mosogatógép, hűtő, 
sütő, elszívó) megvásárlásakor, hiszen pontosan láthatjuk, 
hogy az adott termék milyen energiafelhasználással műkö-
dik, így jelentős energiát és pénzt takaríthatunk meg. 

A hűtőgépek és a mosógépek vásárlásakor már mindenki 
automatikusan keresi az energiacímkét, ami megmutatja a 
készülék fogyasztását. Különös módon a többi háztartási gép 
esetében nem kap ekkora hangsúlyt, holott súlyos ezer forin-
tokat lehet spórolni évente egy-egy jól megválasztott model-
lel. A címkéken egységesen az éves energiafelhasználás je-
lenik meg, mosógépeknél 220, mosogatógépeknél 280 cik-
lussal számolnak, és ez alapján adják meg a paramétereket. 

Az alapinformációkat nem feliratok, hanem piktogramok jel-
zik. Az „A” energiaosztályba tartozók már jónak számítanak, 
de érdemes a minél takarékosabb, A+ , A++, A+++ cím-
kés modellt választani, és mindig figyeljünk oda, hogy csen-
des, alacsony zajszintű gépet válasszunk, mert a zajártalom 
minimalizálása nagyon fontos a mai világban. 

Gondoljunk csak bele, ki szeretné azt, hogy főzés közben fo-
lyamatosan hosszú ideig zúgjon a fülébe mondjuk egy korsze-
rűtlen zajos páraelszívó, vagy egy hangos mosogatógép, ami 
mellett még beszélgetni is nehezünkre esik. 

Páraelszívóknál válasszunk LED világítással szerelt modelleket, 
és ne szűkítsük le a gyári kivezető nyílást 120-125 mm-nél ki-
sebb csőre. Mosógépeknél már elérhetőek az A+++ model-
leknél még energiatakarékosabb készülékek is, amik A+++ 
-60% fogyasztást is elérnek! 

Keresse fel üzletünket, vagy hívja telefonon szakértő ügyfél-
szolgálatunkat, és segítünk a választásban!

Konyhagép Stúdió - Kecskemét

ENERGIATAKARÉKOS KONYHA-  
GÉPEK, HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK



""

" "
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AZ ELSŐ TÉGLÁTÓL AZ UTOLSÓ SZÖGIG
Mindannyian, akik már belevágtunk egy-egy építkezésbe vagy felújításba, jól tudjuk, hogy 
a munka gondos előkészítéssel, tervezéssel, költségszámítással jár. Rengeteg fontos elhatá-
rozást kell meghoznunk, hiszen döntéseink hosszú évekre szólnak. Nagyobb építkezés vagy 
teljes körű felújítás előtt ezért érdemes előre gondolkodnunk, feltérképezni a lehetőségein-
ket és betartanunk néhány egyszerű szabályt. Amennyiben okosan, lépésről-lépésre hala-
dunk, sokkal könnyebben megvalósíthatjuk álmaink otthonát, mintsem azt előtte gondol-
tuk. Saját érdekünk, hogy kifogástalan minőségű, kedvező ár-értékarányú építőanyagokat 
válasszunk, és megbízható szakértőktől kérjünk tanácsot. A Merkbau Kft. – az újHÁZ Cent-
rum tagja telephelyein valamennyi szempont maradéktalanul teljesül. Építse vagy újítsa fel 
velünk otthonát!

1. Minőségi építőanyagok, széles választék

Építkezés, felújítás során minden az alapoknál, azaz az alapanyagok kiválasztásánál kezdődik. Telephelyeinken az 
alapoktól a tetőig minden építőanyagot megtalál, amire szüksége lehet, de a tavaszi munkálatokhoz elengedhe-
tetlen szerszámokat is beszerezheti nálunk. Kínálatunkban jól ismert, megbízható márkák kapnak helyet, terméke-
ink minőségét négy kereskedésünk, és huszonhét éves építőipari tapasztalatunk garantálja.

2. Kedvező ár-értékarány

Építőanyag vásárlása esetén a magas minőség és a széles választék mellett fontos szempont a megfizethető-
ség, ami nem jelenti azt, hogy bármiben is kompromisszumot kellene kötnie. Időt és pénzt nem sajnálva azon 
fáradozunk, hogy Önnek se kelljen az idejét és a pénzét sajnálnia. Kiváló ár-értékarányú termékeinket nagy tétel-
ben, egyenesen a gyártóktól szerezzük be, így Önnek nincs más dolga, mint élvezni az ebből származó előnyöket.

3. Szakértelem

A Merkbau Kft. – az újHÁZ Centrum tagja bármelyik telephelyét is választja, szakértőink készséggel állnak rendelke-
zésére. Akár egy-egy termékcsalád jellemzőire kíváncsi, akár teljes körű tanácsadásra van szüksége, tapasztalt 
munkatársaink mindenben segítenek. Személyre szabott ajánlataink nemcsak a döntéseit könnyítik meg vásárlá-
sa során, de a naprakész információk, a munkálatok pontosítása és a helyes anyagválasztás révén komoly meg-
takarítást jelentenek.

4. Tervezhetőség

Természetesen a széles választékkal, a kedvező árral és az ingyenes szaktanácsadással járó előnyök további  
szolgáltatásainkkal, az anyagszükséglet számítással, a költségkalkulációval és a házhoz szállítással együtt teljesek. 
Szolgáltatásaink mindegyike a kiszámíthatóság irányába mutat. Tervezzen előre, és nem érhetik meglepetések!  
Látogasson el kecskeméti kereskedésünkbe, és menjen biztosra! 

Amennyiben építkezés, felújítás előtt áll, és olyan építőanyag-kereskedést keres, ahol az alapoktól a tetőig min-
dent egy helyen megtalál, kerülje el a felesleges köröket! Forduljon hozzánk, a Merkbauhoz! Az építés a mi  
világunk!
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