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FÜRDŐFELÚJÍTÁS? EZEKRE FIGYELJ!
A fürdőszoba amellett, hogy a tisztálkodás helyszíne, mostanra a legkisebb lakásokban is a pihenésre, feltöltődésre szánt fontos térré vált. Annál is inkább, mert sokunknak ez szinte az egyetlen hely,
ahol nyugodtan magunkra szánhatunk némi időt. Adjuk meg a módját!
Fontos a minőség
A fürdőszoba ideális esetben egyértelműen a privát szféra része,
ha tehetjük, alakítsunk ki külön mosdót a vendégek számára, így a
fürdőben tényleg csak az számít majd, hogy mi mit szeretünk. Először is a saját szokásainkat kell átgondolnunk, mielőtt átépítésébe
kezdenénk. Például hiába nagyszerű felfrissülés egy forró fürdő egy
nehéz nap után, ha ezt csak másoktól halljuk, és valójában sosem
jutott eszünkbe, hogy így pihenjünk, felesleges beépíteni a hatalmas helyet elfoglaló szanitert. Költsünk inkább picit többet egy igazán jó minőségű zuhanykabinra! Ez az egyik dolog, amin a szakértők szerint semmiképp nem éri meg spórolni, hiszen ha nem megfelelő minőségű, hamar pontatlanul kezd zárni. Ha befér, a felszabadult helyre tervezhetünk két mosdót is. Ez nem csak látványos, de
nagyobb családoknál nagyon praktikus megoldás is: sokkal gyorsabb és nyugodtabb lesz a készülődés, ha nem kell a fogmosással egymásra várni.
Az elrendezés tervezésekor fontos végiggondolni a szellőztetés
módját is. Szerencsés, ha a fürdőnek van ablaka, de ha nincs, másképp kell gondoskodnunk a friss levegőről. Ha gázbojlert használunk, a szellőzés biztosítása kötelező, de más esetben is fontos, hiszen a használatban lévő fürdő a lakás legpárásabb helyisége!
Ahhoz, hogy tényleg kellemesen érezzük magunkat a helyiségben, gondosan tervezett világításra van szükség. Fontos, hogy
többféle opció legyen: egy általános világítás mellett szükség
van a tükörhöz szerelt irányított fényekre sminkeléshez, borotválkozáshoz, de a hangulatvilágítás betervezéséért is hálásak leszünk magunknak később.
Az otthoni spa
A burkolat kiválasztása talán a legnagyobb döntés, hiszen nagyban
meghatározza a fürdő hangulatát, ráadásul nem kis befektetés. Biztosra mehetünk, ha a fürdő stílusában igazodik a lakás egészéhez,
de a privát térben megtehetjük azt is, hogy itt próbálunk ki olyasmit,
amit máshol nem mernénk. A túlzásoktól, vad színektől viszont jobb
óvakodni, mivel itt kezdődik és végződik a nap, jó, ha a helyiség segít
feltöltődni, megnyugodni. Nagyon divatosak a kissé szobaszerű fürdők, ahol a lehető legkevesebb falfelületen használnak hidegburkolatot, ezt vízálló festék vagy dekor-burkolat válthatja ki.

Változik a trend
Népszerű a fa, ami talán szokatlan anyagnak tűnik, pedig kiválóan megállja a helyét a fürdőben is. Fontos viszont, hogy vízálló típust válasszunk, és rugalmas tömítéseket használjunk a burkolásnál. A fa kellemes látványát ugyanakkor a modern, famintás
padlólapokkal is megidézhetjük úgy, hogy egyúttal a praktikus kerámia burkolat előnyeiről sem kell lemondanunk. A Merkbau Kft.
– az újHÁZ Centrum tagja kínálatában megjelent Ragno famintás padlólapja és Rewind fali csempéje tökéletes választás lehet.
A legfrissebb trendek szerint a kerámia burkolat a parkettát nem
csak a lapok mintájában, hanem a lerakás módjában is idézheti, hiszen az évek óta érthető módon népszerű természetközeli stílus mellett egyébként a szokatlan formájú csempe a legújabb divat. A téglalap alakú, kissé domború „metrócsempe” mellett most
a parkettaléceket idéző hosszúkás, halszálka mintában rakott vált
közkedvelté, de a méhsejt forma is elérhető a gyártók kínálatában. Ezek a kisebb lapok nemcsak padlón, hanem a falon is remekül mutatnak a kisebb fürdőszobákban is.
Az optikai csalás
A méret a fürdőszoba esetében nagyon is fontos. A harmonikus végeredmény érdekében kis fürdőbe nem tanácsos nagyméretű, élénk színű vagy erőteljesen mintás lapokat választani, mert optikailag összenyomják a teret. Az érdekes formájú, kisebb lapokból álló burkolatok viszont ideálisan törik meg a felületeket, melyek így nagyobbnak tűnnek. Ha tágasabb terünk
van, könnyebb a dolgunk: jöhetnek tetszés szerint az idei divat
szerinti szokatlan formák, de az elegáns, akár méteres nagyságú burkolólapok is.
Olyan építőanyag-kereskedést keres, ahol az alapoktól a tetőig mindent egy helyen megtalál? Kerülje el a felesleges köröket! Építkezése, felújítása stresszmentes legyen, építőanyagot a
Merkbau centerben vegyen!
Aktuális Ragno, Zalakerámia, Sapho, és Hansgrohe
kedvezményeinket keresse postaládájában vagy
töltse le a www.merkbaukereskedelem.hu odlalról!
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Kedves Olvasónk!
Az ősz beköszöntével egyre több időt töltünk otthonunk falai között. A borongós napokon, hosszú estéken a közérzetünk javításában kiemelkedő szerep jut
a lakás fényének, a kellemes hőérzetnek, a fürdőszobában töltött időnek, az egyre inkább alvó állapotba kerülő természetben egy-egy zöldellő, virágzó növény látványának.
Az őszi Ház magazinunk tartalmának összeállításában
is nagy hangsúlyt fektettünk azokra a lakberendezési,
építészeti elemekre, melyek a hideg évszakokban az
otthonunk melegét segítik.
A szürkés nappalokon, sötét estéken különösen fontos lakásunk jó és hangulatos megvilágítása, ebben
kívánunk segítséget nyújtani a fényekkel foglalkozó
cikkeinkben. Ha már szürke és sötét, akkor sajnos hideg... A fűtéssel muszáj foglalkoznunk, több témában
és megközelítésben is. Ha már fűtünk, mellette főzünk,
fürdünk, vizes ruhát teregetünk, sok esetben gondolni
kell a penész ölésére és további megelőzésére.
A természetes anyagok melegségét nyújtják a fa nyílászárók. Fokozhatjuk a természetes szépségérzés növelését, ha az ablakon kinézve a párkányt, balkont
ősszel megmaradó növényekkel beültetjük. Magazinunk oldalain ezekről is szólunk.
A fürdőszobában az őszi és téli hónapokban a másik kettőnél jóval több időt töltünk. A frissítő zuhanyokat lecserélik a lazító - akár egy jó könyv vagy magazin olvasásával töltött - kádfürdők. Ha Ön is építkezne,
felújítana, vagy bármelyiket tervezné, ehhez is talál kiadványunkban tanácsokat.
A Szuperinfó Ház magazinjával a ház körüli javítások,
tervezések, építkezések, felújítások, mindennapos
teendőkhöz kívánunk érdekes és értékes információkat nyújtani, hirdető partnereink ajánlatát, tanácsait eljuttatni.
Kívánunk az elkövetkező évszakokra minél több otthoni melegben, kényelemben töltött időt, magazinunk
őszi számához kellemes olvasást!
a szerkesztőség
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Egy letisztult otthon nem azt sugallja,
hogy éld túl, hanem azt, hogy érezd
jól magad. Az igazi otthon a munkahelyi stressz után megnyugtat, kényelemmel szolgál és nem felbosszant.
Laikusként azonban nem egyszerű
olyan életteret létrehozni, ami minden
szempontból a kényelmet szolgálja és
még esztétikus is.

LUXUS A HÉTKÖZNAPOKBAN

tanácsadás - látványtervezés - ingatlaneladás elősegítése - teljes otthontervezés

A kecskeméti REform Interiors lakberendezői az összes néző-

pontot megvizsgálva a hétköznapi luxus élményét szeretnék átadni. Magyarországon nincsen olyan kultúrája a lakberendezésnek, mint külföldön. Itthon még sokan úgy gondolják, hogy
csak a fal vagy a padló színének kiválasztásáig terjed a munka, holott ez ennél sokkal összetettebb. Éppen ezért érdemes
lakberendezőre bízni ezt a folyamatot. Szemenyei Evelin és Péli
Roland lakberendezőként olyan szempontokat is figyelembe
vesznek, amelyek nekünk lehet, hogy eszünkbe sem jutnának.
A berendezés, burkolatok, világítás megtervezésénél ügyelni
kell a funkciókra. Ezért már az építésszel való konzultáció időszakában érdemes a terveket a lakberendezőkkel átnézetni.
Sajnos az a tapasztalat, hogy a készen kapott házaknál nem
mindig figyelnek oda, hogy mit és hogyan lehet majd elhelyezni a terekben. A kapcsolási tervet is idejében, még festés előtt meg kell tervezni, hogy később ne kelljen hosszabbítókon bukdácsolni. A REform Interiors filozófiája, hogy a ház
alapjait kell úgy megtervezni, hogy az kézre álljon, a kényelem megalapozott legyen. A luxus nem a kristálycsillárnál kezdődik, hanem a megalapozott kényelemnél. Ez lehet a teljes
háló világításának az ágyból való kezelése is.
Rolandék szolgáltatásai közé tartozik a tanácsadás, amikor
egy beszélgetés keretein belül sok információt és ötletet adnak az ügyfélnek. A látványtervezéskor az adott teret rajzolják
meg a legideálisabb berendezésekkel és színekkel. A teljes

körű lakberendezési tervezésnél a funkciók átgondolásával
és a stílus megtalálásával akár a meglévő falak is új helyre
kerülhetnek. Ez egy teljes átalakulást jelent. A Home Staging,
vagyis az eladásra felkészítés egy gyors ráncfelvarrás, ami
nem jár bontással. Bútorok átrendezésével, gyors festéssel és
néhány új tárggyal vonzóbbá teszik az eladásra kínált ingatlant. Ez egy költséghatékonyabb módja a felújításnak, amelyet természetesen nem csak eladáskor lehet igénybe venni.
Eladáskor azonban tanácsolják a nagyon személyes tárgyak
és a felesleges bútorok mellőzését. Ilyenkor a cél az, hogy
bárki bele tudja magát képzelni a szellős házba, ami egy tiszta lapként jelenik meg a vevő előtt.
Egy lakberendező olyan színeket ajánlhat, amely meghökkentő lehet, de megfelelő világítással és kontrasztos szegéllyel egy
fekete fal is mutatós lesz. A REform Interiors nagy hangsúlyt fektet a világításra, amelyre hangulatelemként, térkijelölőként is
tekint. Stílusuk a klasszika és a modern, illetve az angol és az
amerikai stílus keveredése. Minimál bútorok, magas parkettaszegélyek, fémek és egy jó nagy adag fiatalos lendület az,
amiért őket választják. A REform Interiors szeretné behozni az
olyan fogásokat külföldről, amelyekkel a magyarországi lakberendezés is világszínvonalú lehet. Elsődleges céljuk azonban,
hogy az ügyfél megtalálja önmagát az általuk tervezett belső
térben és minden részlet az sugallja, hogy otthon van.
Vágsélei Csilla
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A legtöbb fiatal pár álma egy igazi, kertes családi ház, ahol minden adott a
gyermekes, kutyás, macskás klasszikus
családi élethez. A családi otthont több
évtizedre vagyis hosszú távra választjuk.
Sokan ugyan vágynak rá, de félnek egy
nagy kertes házba költözni a kis panellakás után, mert tartanak a magas rezsiköltségtől. Azonban ma már lehetőség
van energiatakarékos ház építésére is
saját igényeink alapján.

TAKARÉKOSKODJON
ENERGIATAKARÉKOS HÁZZAL!
Az Energy Efficient Home Kft. több évtizedes tapasztalattal, szak-

mai tudással és gyakorlattal tevékenykedik az építőiparban. A
cég olyan modern, előremutató technikákat alkalmaz a családi ház építése terén, amelyekkel energiatakarékossá tudják tenni a házakat, spórolva ezzel az új otthonba költöző családoknak. Az új technológia véget vet a korszerűtlen fűtési és szigetelési technológiával ellátott házaknál megszokott elijesztő, magas
rezsiköltségeknek. Egy minden tekintetben korszerű és modern
ház megadja a kényelmet és a garantáltan alacsony rezsiköltséggel a biztos nyugalmat.
A modern technológia által a cég úgynevezett költséghatékony
passzívházat tud létrehozni. A ház gépészeti kialakítása kiváltja a
hagyományos fűtésrendszert, hiszen ellátja a szobák fűtését, a víz
melegítését, illetve a szellőztetést is. Mindezek által a fűtési költség 80-90%-kal csökken. A passzívháznál nem merül fel penész
vagy salétrom probléma, ugyanis a szigetelés hőhídmentes és
légtömör szerkezetű. A passzívháznál alkalmazott hőlégcserélős
légtechnika pozitív élettani hatásokkal is jár. A ház levegőjét folyamatosan lecseréli és a legkorszerűbb levegőszűrőn keresztül friss,
oxigéndús pollenmentes levegő jut a lakótérbe, ami az asztmások, allergiások számára kedvező hatású. A jó hőszigetelés következtében a falak és az aljzat is meleg, így a passzív házakban a
komfortérzet növekszik. A hálószobában az éjszakai elhasznált le-

vegő már nem jelent problémát, hiszen a levegő folyamatosan
cserélődik. A passzívháznál egy modern minőségi szabványról
van szó. Ezek a háztípusok értékállóak az energiatakarékosságuknak köszönhetően. Passzívház épülhet hagyományos módon, de
akár könnyűszerkezetből vagy ezek kombinációjából is.
Az Energy Efficient Home Kft-nél elérhetőek a hagyományos, az
amerikai és a minimál stílusú házak is, és ezek közül bármelyik épülhet energiatakarékos módon. A tervezésnél szem előtt tartják az
ügyfelek igényeit, álmait. Igény szerint kérhető gáz vagy infrafűtés
is, illetve napelemes rendszer kiépítésére is van lehetőség, amivel
akár a 0-ra is csökkenthető a rezsiköltség. Közös együttműködéssel alakul ki a család álomotthona. A cég a tervezéstől egészen a
kulcsrakész házátadásig kíséri az ügyfelét. Hitel és CSOK ügyintézést is helyben elvégzik, nem kell bankba rohangálni.
Suha Tamás tulajdonos elmondta, hogy a mai árakkal és az előre
látható áremelkedéssel kalkulálva egy család évi több százezer
forintot is spórolhat az energiatakarékos házzal. A minimális vagy
a nulla rezsiköltségnek köszönhetően több marad a családi kas�szában. Ezután már nincs más dolga a családnak csak közösen
élvezni a több szempontból is családbarát kertes házat.
Újház Építés
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HOSSZAN TARTÓ VÉDELEM
A KÓROKOZÓKTÓL
A kórokozók mindenhol megbújnak, otthonunk és munkahelyünk nyüzsög a láthatatlan vírusoktól, baktériumoktól. Természetesen nem az a cél, hogy ehessünk a padlóról, azonban vannak olyan használati tárgyak és helyek, amelyekre érdemes nagyobb figyelmet szentelni és profi szerekkel takarítani.

A SERES-M-KER Kft. 21 éve értékesít a javítási és karbantartási
anyagok területén. Bács és Pest megye mellett Csongrád, Békés, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is jelen vannak főként saját gyártású tisztítószereikkel, amelyeket leginkább az
iparban használnak fel. Vizes bázisú zsír- és vízkőoldó, illetve
oldószer bázisú kannás tisztítószerek is a kínálatban vannak.
Az ipari higiénia is kapott egy szeletet a cégnél kéztisztítók,
kézvédő krémek, habok és papíráruk formájában.

Azt gondolnánk, hogy a WC az a hely, ahol a legtöbb baktérium nyüzsög, azonban kimutatták, hogy a számítógép billentyűzetén ül meg a legtöbb baktérium. Ha belegondolunk, akkor nem is olyan meglepő tény ez. A normál fertőtlenítőszerek
csak pár percnyi hatással dolgoznak a mikroorganizmusok ellen. Miután a fertőtlenítőszer elpárolgott, a felület ismét ki van
téve a mikrobiológiai terhelésnek, semmilyen védelmet nem
kap a tisztított felület.
A SERES-M-KER Bacoban termékcsaládjának a fertőtlenítője,
ami egy világújdonság, ezzel szemben a fertőtlenítés mellett 10
napos védelmet nyújt. A párolgás után a nanotechnológiának
köszönhetően védőréteget képez a kezelt felületen a gombák, vírusok, baktériumok ellen. A 10 nap alatt, hogy a réteg
ne károsodjon csak hideg vizes ruhával szabad áttörölni, ami
elég is, hiszen kórokozók a védett idő alatt úgysem telepednek meg. A Bacoban folyékony és kendő formájában is kapható. Bármilyen felületen, műszaki cikkeken is használható. Irodákban, üzemekben, csarnokokban cégeknél is hasznos, főleg ott ahol nagyon sok ember megfordul. Gyakran érintett felületekre ajánlott, mint például kilincsek, billentyűzetek, nyomtatók, villany és légkondikapcsolók. Otthon, kisgyermekes családoknál, pedig az olyan felületekre jöhet jól, amit a kisbaba

elér. A WC
hosszan tartó fertőtlenítésére is tökéletesen alkalmas.
Másik népszerű terméke a cégnek a Ninja
névre hallgató lefolyótisztító, amiről csak pozitív visszajelzések
érkeznek cégektől és magánszemélyektől is. A szer nemcsak
a meglévő dugulást orvosolja, hanem rendszeres használattal feloldja az ételmaradékot, zsírt, hajat, szappanlerakódásokat. Nem károsítja a műanyagcsöveket és vegyszeradalékot sem igényel. A legtöbb háztartási „katasztrófa” hétvégén
üt be, amikor a szakembereket is nehéz elérni és kihívni házhoz. Ilyenkor jól jön egy ilyen profi lefolyótisztító, ami bontás és
nyúlkálás nélkül tisztán megoldja a problémát.
A SERES-M-KER a tisztítószerek mellett műszaki sprayket, élelmiszeripari minősítésű olajakat, autóápolási és javítási termékeket is értékesít és takarítógépek bérbeadásával is foglalkozik.
Olyan cégekkel dolgozik együtt, mint a Bácsvíz Zrt., Phoenix
Mecano Kft., Nissin Foods Kft. vagy a MVM Paksi Atomerőmű.
A cég fontosnak tartja, hogy tanácsadás keretében bemutassák az egyébként könnyen használható szerek biztonságos és gazdaságos használatát a cégek számára. A környezetvédelmi előírások betartása és a környezetre való odafigyelés is jellemzi a vegyszerekkel dolgozó céget.
Folyamatos odafigyeléssel és karbantartással otthonunk és
munkahelyünk is tiszta egészséges környezet lehet, ahol öröm
lakni és dolgozni.
Vágsélei Csilla
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A Wikipédiában a következő meghatározást lehet olvasni az ingatlanközvetítő kifejezésre: Az ingatlanközvetítő olyan szakember, aki szolgáltatási tevékenységet folytat az ingatlanok bérleti szerződésének megkötése vagy elidegenítésük létrejötte érdekében. Ingatlanhirdetéseket
ad fel; olyan személyeket keres, akiknek eladó vagy kiadó ingatlanjuk
van, illetve eladó vagy kiadó ingatlant keresnek, és őket egymással ös�szehozza, hogy az ingatlanbérlet vagy adásvétel létrejöjjön.

Vannak emberek, akik nem bíznak az ingatlanközvetítőkben és nem értik, hogy mit is tesz az ügynök, amit maga ne tudna megtenni. Ezt a kérdést boncolgatjuk most. Nézzük meg, milyen felkészültséggel érdemes belevágni egy közvetítő nélküli eladásba.

KELL-E NEKEM INGATLANKÖZVETÍTŐ?
Eladás közvetítő nélkül
Ingatlanközvetítő nélküli eladás egy kihívás. Aki ügynök nélkül
vág bele a dologba, annak nagyon sok időre és energiára lesz
szüksége, azon feladatok elvégzésére, amit egyébként a közvetítő elvégez. Portfóliót kell készíteni az ingatlanról, azaz megnyerő fotókat kell készíteni, érdemes megrajzolni az alaprajzot. Tudni kell frappáns hirdetési szöveget is írni, ami becsalogatja az érdeklődőket. Sok hirdetési felületet kell keresni, papír alapon és
interneten egyaránt. Meg kell tudni határozni azt az árat, ami az
adott piacon reális. Fel kell tudni venni az érdeklődők telefonhívásait, mert nem lehet esélyt hagyni arra, hogy egy potenciális vevőt elveszítsünk. Meg kell tudnunk mutatni az ingatlanunkat,
szinte bármelyik napszakban. Jó, ha van egy kis rutinunk az ártárgyalásban, ill., ha van ügyvédünk is aki képviselni tud minket
az adásvétel során. Nem árt, ha már a meghirdetés előtt készíttetünk egy energetikai tanúsítványt is az ingatlanról.
Mit tesz értünk az ingatlanközvetítő?
A fent felsoroltakat mind el tudja végezni helyettünk, ráadásul
általában jobb színvonalon. Amiket egy tulajdonos nem tud
megtenni, de az eladás szempontjából, ill. a megfelelő vevő
megtalálásához viszont fontosak, azok a következők:
• Az ügynökök fegyvertárának egyik legfontosabb darabja
az adatbázis, amibe az adott ingatlan bekerül. Ez az elsődleges forrása a közvetítőknek, ha ingatlant keresnek ügyfeleik számára. A fontossága abban áll, hogy ezt nem csak
egy ügynök nézi, hanem egy irodán belül minden munkatárs, sőt, vannak közvetítő irodák, melyek egymással is
megosztják az adatbázisukat, ezzel megsokszorozódik a
potenciális vevő megtalálásának esélye.

• Az ingatlanközvetítő tud vevőminősítést végezni. Ez nagyon
fontos, hiszen egy ingatlanos, mindenre rákérdezhet, és a
vevő általában nyíltabb is az ingatlanossal, mint a tulajdonossal. Ez azért fontos, mert ezzel, a minősítéssel ki tudják
szűrni azokat a vevőket, akik biztosan nem megfelelőek valamilyen szempontból, így nem rabolják a tulajdonos idejét.
• Az ingatlanok megtekintése után az ingatlanos, nyílt véleményt tud kérdezni az érdeklődőtől. Ezen információk segítségével tud tanácsot adni a tulajdonosnak az esetleges
módosítási lehetőségekről, ami gyorsíthatja vagy nagyobb
hasznot hozóvá varázsolhatja az eladást.
• Vételi ajánlatokat tud kezelni az ügynök, ami nagyban elő
tudja segíteni a sikeres megállapodást, hisz ez már komoly
pénzügyileg alátámasztott ajánlatnak számít. Ebben már
az ajánlat tevő kötöttséget vállal.
• Nagy rutin az ártárgyalásban, szerződések előkészítésében,
jogi és pénzügyi tanácsokban.
Nagyon érdekes lenne egy olyan statisztika, ami ki tudná mutatni, hogy ugyanazt az ingatlant mennyiért tudja eladni a tulajdonos, vagy egy ingatlanos. Az biztos, hogy az ingatlanosnak reálisabb képe van az ingatlanpiacról, hisz nap mint nap
ebben mozog, így hamarabb meg tud indokolni egy a vevő
által magasnak tartott vételárat.
Mindenki eldöntheti, hogy szeretne-e időt és energiát spórolni
egy ingaltanközvetítő felfogadásával, de elképzelhető, hogy
egy saját értékesítés során pénzt sem tudunk fogni az ügynök
elhagyásával.
Simon Ingatlanközpont
Kecskemét, Kőhíd utca 12. Tel.: 06-76/740-295
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ÁLMAI OTTHONA EGY
KARNYÚJTÁSNYIRA
- Openhouse Kecskeméten

Kecskeméten üzemel az Openhouse első Bács-Kiskun Megyei Prémium kategóriás irodája.
Ha ingatlant adna el vagy vásárolna, a Kisfaludy utcai irodában szakemberek segítik, hogy
megtalálja álmai otthonát. Profizmus az ingatlanszakmában, megszállottság az ügyfélkiszolgálásban. Bízza profikra ingatlanügyeit!

Király Edina az Openhouse Kecskeméti Ingatlanirodájának
irodavezetője elmondta, hogy dolgozóik teljes körű szolgáltatásokkal állnak az ügyfelek rendelkezésére ingatlan ügyekben Kecskeméten, Lajosmizsén, Nagykőrösön, Cegléden, Kerekegyházán, Izsákon, Kiskunfélegyházán.
„Munkatársaink ingatlanközvetítéssel, díjmentes, banki semleges hitelügyintézéssel, lakás-takarékpénztári ügyintézéssel, biztosítással, energetikai tanúsítvány elkészítésével, ügyvédi tanácsadással, és földhivatali ügyintézéssel állnak az
ügyfeleink rendelkezésére.”-fogalmazott Király Edina.
Ha álmai otthona hitellel terhelt vagy végrehajtás alatt áll,
igénybe veheti az iroda ingatlan jogászainak segítségét is. Állandó ingyenes jogi képviselettel állnak az eladó és kereső
ügyfelek rendelkezésére. Az első a törvényesség! Minden esetben előszűrt ügyfelekkel dolgoznak, ezzel szavatolva az ügyfél
biztonságát. Az értékesítő kollégák gyorsan, korrekten, szakszerűen végzik munkájukat az ügyfelek megelégedettségére.
Az Openhouse Ingatlan hálózata szinte az egész országot lefedi. Több ezer regisztrált kereső ügyfél, befektető vár ingatlanra.
Amennyiben a kiszemelt ingatlan megvásárlásához hitelre
van szükség, abban az esetben a hitelszűrést helyben, az irodában, sorban állás nélkül, ingyenes elvégzik. „A hitelügyintézők számos bank ajánlatát összehasonlítva, szakszerűen,
diszkréten találják meg a legjobb lehetőséget. Ha az ügyfél már meglévő szerződéssel rendelkezik, vagy lakáscélja

megvalósításához új szerződést szeretne kötni az ügyintézőink készséggel állnak a rendelkezésére. Az ingatlannal kapcsolatos teljes körű ügyintézés részeként a lakásbiztosításban
is megtaláljuk a partnereink igényeinek leginkább megfelelő feltételeket és tarifát.”- tájékoztatott minket az irodavezető.
Az adás-vételhez feltétlenül szükséges igazolás gyors és
költséghatékony beszerzését rövid határidővel vállalják. Az
adás-vétel lebonyolításában, illetve az ügymenet kapcsán
felmerülő jogi kérdések tisztázásában jogászok állnak az ügyfél rendelkezésére. A földhivatali ügyintézés az Openhousenál gyorsan és szakszerűen működik.
Király Edina kiemelte, hogy a győri központú Openhouse Országos Ingatlan Hálózat töretlen fejlődése mögött az a kemény, kitartó munka áll, amellyel az alapító Molnár fivérek a
sportolói szemléletüket viszik tovább, és amelynek eredményeként immár közel 40 ingatlaniroda több mint 300 munkatársánál elérhető a teljes körű ingatlannal kapcsolatos szolgáltatás.
Az Openhouse Országos Ingatlan Hálózat az Ügyfelek igényeit
magas szinten kiszolgáló, motivált értékesítői csapattal dolgozik. Szakképzett és elhivatott értékesítői arra törekednek, hogy
támogassák Ügyfeleiket életük egyik legfontosabb döntésének meghozatalában. A cég jelmondata megfelelő összegzését adja annak a filozófiának, ami alapján tevékenységüket végezik.
Vágsélei Csilla
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A tavalyi hideg télből kiindulva a H&H Klíma előre gondolkodott, ezért berendelte a legújabb inverteres hőszivattyús modelleket, amelyek akár -30 fokos külső hőmérséklet esetén
is befűtik a lakást. Ezek a H tarifával működtethető költségkímélő fűtési technológiák egyre inkább terjednek hazánkban is.

KÉNYELMES ÉS INNOVATÍV
FŰTÉSI MEGOLDÁSOK
A Sinclair hőszivattyús, inverteres klímája fűt és hűt is. A fűtési

üzemmódban a klíma a szabadban lévő levegő energiatartalmának egy részét juttatja be a lakásba. Ez a klíma akár -30
Cº-os külső hőmérséklet esetén is be tudja fűteni a lakást. Így
az egész fűtési szezonban használható. Nagy előnye ennek a
klímának, hogy az első 10 perc alatt képes maximális hőmérsékletű levegőt fújni, vagyis sokkal gyorsabban befűt, mint a központi fűtés. Lokális fűtést valósíthatunk meg vele. Kb: 30-50 m2-es lakások teljes
fűtése kiváltható a Sinclair hőszivattyús klímával. Gazdaságos is, hiszen 1 KW elektromos áram felhasználásával 4-5 KW hűtés
és fűtésenergiát tud előállítani. H tarifával üzemeltethető, amely kedvezményes
díjszabásaival 8000 Ft-ra redukálhatjuk 3040m-es lakásunk havi fűtési díját. Illetve ez
már okos, wifis készülék, melyet mobiltelefonos applikációval a távolból is irányíthatunk. Már hazaérkezésünk előtt megfelelő hőmérsékletűre állíthatjuk lakásunkat. Távoli üdülőnket pedig képes folyamatos temperálással 8 Cº-on tartani. Mivel plazmaion szűrővel rendelkezik, a pollenszűrés miatt az asztmásoknak, allergiásoknak különösen jó választás lehet. Karbantartása évente
kétszer szükséges, fűtési és hűtési szezon előtt egyszer-egyszer.
A H&H geotermikus hőszivattyúk gyártásával, forgalmazásával
és telepítésével is foglalkozik. Ez a fajta fűtési rendszer nagy
teljesítményt nyújt, ezért nagy kertes házak teljes fűtésére alkalmas és H tarifával üzemeltethető. A geotermikus hőszivat�tyú környezetbarát, megújuló energiaforrás, hiszen a kútvíz-

ből nyeri ki a hőt. Üzemeltetéséhez két fúrott kút szükséges:
egy felhozó és egy nyelő. A hőszivattyú a víz hőjét használja fel fűtési energiaként, amit egy hőcserélőn átforgatva minden káros anyag kibocsátás nélkül juttat vissza a talajba. Hatékony, mert télen is azonos hőmérsékletű víz jön fel, így folyamatos hőleadást tud nyújtani. A külső hőmérséklet nem befolyásolja a fűtési energiát. A geotermikus hőszivattyúval padlófűtés és radiátoros fűtés is megvalósítható. Befektetési költsége nem nagy, hiszen
nincs szükség talajszondák lefúrására. Kényelmes, mert digitális termosztáton beállítható a hőfok, amit akár napszakokra lebontva is programozhatunk. Karbantartása évente egyszer szükséges. Új családi ház építésénél érdemes már ezt a technológiát választani, hiszen hosszú távra ez
a leggazdaságosabb megoldás. Napelemmel
való kombináció esetén pedig teljesen külön lehet válni a szolgáltatóktól.
A cég ingyenes helyszíni felmérést végez, hogy az
ügyféllel egyeztetve a neki legjobb fűtési-hűtési rendszert tudják kiválasztani. Figyelembe veszik az igényeket és a helyszín
nagyságát is, hogy a leggazdaságosabb megoldást találják
meg. A cég vállalja a teljes kivitelezést, a kútfúrástól a beszerelésig, hogy minden átláthatóan egy kézben legyen. A
H&H-nál minden típusú lakáshoz vagy házhoz van megfelelő
hűtési-fűtési rendszer és elérhetőek náluk a legújabb technológiák, amelyek már a jövő felé mutatnak.
Vágsélei Csilla
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ÚJ LAKÁSBA KÖLTÖZNE?
A bankszámlán egyben van egy szabad szemmel is jól látható összeg, de az mégsem elég
ahhoz, hogy egy új lakást vegyünk. Mit tehetünk ilyenkor? Az egyik lehetséges megfejtés három betű. NOK, azaz Nemzeti Otthonteremtési Közösség.
A NOK nem mindenkinek nyújtja a legjobb megoldást. Azoknak például, akik maguk is ki tudják fizetni az új lakás árát vagy
azonnal be akarnak költözni, biztosan nem. Azonban ha valaki hajlandó várni, tervezetten és tudatosan akarja megoldani
a lakáshelyzetét, akkor minden banki termékkel szemben versenyképes megoldást találhat. Az otthonteremtési közösségbe
belépő tagok a közösségtől kapják meg azt a pénzt ami a lakásvásárlásukhoz szükséges, lényegét tekintve minden lakásvásárló tag kamatmentes hitelt kap a közösségtől.
Fontos előnye a rendszernek a jelentős állami támogatás, aminek a kapcsán a következőkkel számolhatunk: a lakás-takarékpénztárakhoz hasonlóan a befizetésünk 30%-ára rúgó állami támogatást vehetünk igénybe, aminek a felső plafonja a
lakás-takarékpénztáraknál évi 72 ezer forintjával szemben évi
300 ezer forint, amit nem havi 20 ezer, hanem nagyságrendileg havi 84 000 forint befizetésével tudunk maximalizálni. Ha 10
éven keresztül ennyit fizetünk be, akkor 10 millió forintot gyűjtünk
össze, amiből az állami támogatással együtt 13 millió forintos
lakásra telik belőle (plusz önerővel vagy hitelfelvétellel ez növelhető). A termék másik szerethető előnye a kiszámíthatóság. Azt
már a szerződéskötéskor tudhatjuk, hogy egy előre meghatározott vételárú lakás megszerzéséhez mikor, mekkora összeget kell

befizetnünk. A futamidő során mindvégig egyenlő, időarányos
befizetésekből meg tudjuk oldani a lakásvásárlást külön önerő
és hitelfelvétel nélkül is! Továbbá a NOK-ok az állampapírok 3-4
százalékos hozamát is továbbadhatják tagjaik számára. Végső
érv a biztonság. Minden elinduló „öntámogató” csoport az MNB
felügyelete alatt jöhet létre és működhet.
STOP Ingatlan
6000 Kecskemét, Bocskai utca 1. 06-20/296-2320
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A fa természetes anyag, ezért olyan esetekben, ahol dominálnak a szabadban
előforduló anyagok, fa, kő, kerámia,
vagy az épület háborítatlan természeti
környezetben áll, esetleg műemlék jellegű, akkor mindenképpen fa nyílászárók
alkalmazása indokolt.

IGÉNYEINKRE SZABOTT NYÍLÁSZÁRÓK
A fa nyílászárók egyik legnagyobb előnye minden kétséget

kizáróan a természetesség, hiszen a famintázat igazi egyéniséget képes biztosítani otthonunknak, sőt minden egyes nyílászárónak is, éppen emiatt közérzetünk is lényegesen javul,
ha természetes anyag van a közelünkben. Már csak maga a
tudat is sokkal kellemesebb érzéssel tölthet el minket, ha tudjuk, hogy nem műanyag, hanem fa veszi körül életterünket az
ablakok tekintetében.
Nyilván ennek a természetességnek sajnos ára is van. Aki fa
nyílászárót szeretne, annak mélyebben bele kell nyúlnia a
zsebébe, de ezért biztosan egy igazán egyedi darabot kap
cserébe, aminek nem egy gép, hanem kizárólag az emberi
természet szab határokat.
Nyíri Sándor, a Larix-Co Bt. cégvezetője elmondta, bármilyen
egyedi elképzelést meg tudnak valósítani formailag, nyersanyagban és az ajtóüveg tekinktetében is, hogy ha már nem
a sorozatgyártott műanyag nyílászárók mellett döntöttünk, minél jobban igényeinkhez és ízlésünkhöz szabhassuk házunk
egyik legmutatósabb elemét.
Formavilág. A szögletestől az ívelt formákig széles a választék
az üzemben már előállított ajtókból ablakokból. A cég nem
csak új nyílászárók készítésével, hanem meglévő - főleg műemlék - épületek nyílászáróinak restaurálásával, felújításával vagy cseréjével is foglalkozik, ahol az eredeti formavilág
megtartása az egyik fő követelmény.
Faanyag Az üzem Lengyelországból és Németországból érkező faanyagokkal dolgozik. Főként borovi fenyőből és luc fe-

nyőből készülnek termékeik, de külön kívánságra tölgyből és
vörös fenyőből is gyártottak már le egyedi ajtókat.
Sokan amiatt félnek a fából készült nyílászárók beépítésétől,
hogy az gondosabb ápolást, gyakoribb felületkezelést, festést igényel, mint az olcsóbb műanyag nyílászárók. Sándor
biztosított róla, hogy egy ilyen fa nyílászáró élettartama minimum 50 év. Ehhez ajánlott, ha évente kétszer szánunk rá an�nyi figyelmet, hogy az erre a célra kifejlesztett felület felújító anyaggal egy kendő segítségével áttöröljük. Ezt a kis odafigyelést összeköthetjük az ablakok tisztításával, így igazán
nem igényel sokkal nagyobb időráfordítást.
Ha pénztárcánk engedi, kérhetjük, hogy toldásmentes fából
készüljön az ajtónk. Igazából a hossztoldott alapanyag sem
jelent semmilyen minőségbeli különbséget, olyan magas színvonalon történik ezeknek az elemeknek az összedolgozása.
Ajtóüveg. A bejárati ajtók leglátványosabb elemében, az ajtóüveg tekintetében is bátran szabadjára engedhetjük fantáziánkat. A legegyszerűbb átlátszó üvegtől a mintás vagy savmaratott üvegeken keresztül az ólomüvegekig széles a paletta. A cég egy szentendrei üveges céggel együttműködve valósítja meg a legkülönfélébb elképzeléseket.
Tény, hogy a fa ajtók beszerzési költsége jóval magasabb a
műanyag társainál, - a megfelelően elvégzett karbantartások
esetén - a magasabb beszerzési árat azonban bőven kompenzálja a hosszú élettartam, az esztétikum és a kedvező élettani hatása.
KJ
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Fények nélkül szürkék a hétköznapok,
nehezebben megy
a munka, a tanulás,
ráadásul még fáradékonyabbak is vagyunk. Mióta világ
a világ fontos szerepet töltenek be életünkben a fények, a
világítás. Bár a téli
időszámításig
van
még idő, nyár végétől már rövidebbek
a nappalok. Ilyenkor
szinte kívánja a szemünk a fényt, mégse
essünk kísértésbe.

BORONGÓS IDŐ - TÜNDÖKLŐ FÉNYEK
Az energiatakarékos izzók és a LED-ek óriási jelentőséggel

bírnak a költségek csökkentésében, mégis megfelelő mennyiségű fényt biztosítanak. A Led-ek a hagyományos izzókkal ös�szehasonlítva akár 90%-kal is csökkenthetik a villanyszámlát,
emellett pedig dekoratívabbá varázsolják a helyiséget. Újdonságnak számítanak a pénztárcakímélő, telefonnal vagy
távirányítóval vezérelhető, fényerő szabályozható, színváltós
LED izzók, melyekkel még több energiát takaríthatunk meg.
ISKOLAKEZDÉS
Tanuláshoz, válasszunk megfelelő fényű lámpát!
Kevésbé fárad el a nebulók szeme, így a tanulás is könnyebben megy, ha olyan íróasztali, vagy éjjeli lámpát választunk,
melynek fénye nem terheli a szemet. A különböző színhőmérsékletek befolyásolják az ember hőérzetét és koncentrálóképességét. A melegebb árnyalatok pihentetőbben hatnak,
míg a munkahelyeken - így tanuláskor is - a fehérebb árnyalatokat használják (4000 Kelvinig), ezek ugyanis segítik a koncentrációt. Javasolt színhőmérséklet a meleg fehér (2700 Kelvin), valamint a Neutrál fehér (4000 Kelvin), a hideg fehér et
(5000 kelvin felettieket) nem javasoljuk. A fényhőmérsékleten
túl a wattokra és a lumenekre is fontos odafigyelni. Míg régen
elég volt a watt számra hagyatkozni, hogy meg tudjuk ítélni az
izzó fényerejét, ma már a technológia miatt a lument is nézni kell, mivel a Led-ek fényerejét pusztán a watt számból csak
hozzávetőlegesen tudjuk kiszámolni. Az lm rövidítés egy sugárzó forrás által kibocsátott látható fény mennyiségét jelöli.

- egy 100 Wattos normál izzó 1300 lumenes, azaz 13
lm/W hatékonyságú
- egy 100 Wattos halogén izzó 1800 lumenes, így az
energiahatékonysága 18 lm/W
- egy Led lámpa teljesítménye 50-100 lm/W között
mozog.
TRENDEK VONZÁSÁBAN
Egy lámpa ma már nem csupán kiegészítője, hanem meghatározó eleme is a lakberendezésnek. Néhány éve robbant be, és a mai napig is hódít a Vintage stílus. Lámpáknál abszolút kedvenc a réz szín, mely a klasszikus és a modern formánál is megjelenik. A kristálylámpák örök divatok. A tervezők hol a merészebb, hol pedig a visszafogottabb stílus mellett teszik le voksukat. Idén mindkét elképzelés színesíti a palettát. 2017-ben és várhatóan 2018-ban
is meghatározó szerephez jut az arany. Ez a szín egykor a
gazdagságot és a bőséget sugallta, de a XXI. században
is az elegancia, a nagyvonalúság, a luxus, a csillogás érzetét erősíti. Ki gondolta volna, hogy eljön az az idő is, amikor nem a búra, hanem maga a fényforrás válik hangsúlyossá?! Egyre több designer tervez különlegesebbnél különlegesebb darabokat mindenféle formában és méretben. Ami pedig minden évben kedvenc, az nem más, mint
a számos méretben, teljesítményben és külsőben megjelenő spotlámpa.
Tüttő Beáta
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CSAK EGY IZZÓ, CSAK EGY LÁMPA,
- a minőséget a Filippi Lámpa Áruházban találja…

Nem egyszerű kiigazodni a lámpák világában, hiszen bőségesen van választék, ezért fontos beszélgetni szakemberekkel, akik megkönnyítik a dolgunkat, és egyedi igényeinkhez igazítják a lehetőségeket. A Filippi Lámpa Áruház az alföldi régió legnagyobb lámpa áruháza ebben szeretne
segítséget nyújtani.
1995 óta kedvező áron forgalmazzuk az európai vezető lámpagyártó cégek
termékeit. Többek között megtalálja üzletünk óriási kínálatában az Eglo Lux Kft.
saját fejlesztésű lámpáit is minden stílusban. Az Eglo a világ 132 országában
értékesít. Magyarországon létrehozta a magas színvonalú Eglo Shop in Shop
hálózatot, ahol áruházunk is a térség Shop in Shop üzlete lett. Két évtizedes
szakmai tapasztalattal segítünk vásárlóinknak a termékek kiválasztásában. Üzletünkben az Eglo lámpáknak külön területet biztosítunk, melyek működés közben is megtekinthetőek.
Különböző stílusú lámpákat talál nálunk, többek között vintage, klasszikus és
modern kategóriában. Egyedülálló a gyereklámpa kínálatunk, ill. kültéri lámpáink széles választékban elérhetők. Számunkra fontos a minőség, ezért foglalkozunk csak minőségi termékekkel. Érdemes betérni hozzánk, hisz aktuális katalógusokkal és termékekkel, nagy szeretettel várjuk Önt is! Kérdéseikre szívesen válaszolunk, további információt személyesen és e-mailben is adunk. Látogassanak meg bennünket szaküzletünkben!
Filippi Lámpa Áruház
Kecskemét, Szolnoki út 10.
Tel.: 76/507-132 E-mail: info@filippi.hu
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HATÉKONY MEGOLDÁSOK A FALAK
PENÉSZESEDÉSÉNEK ÉS A SALÉTROMOSSÁG MEGSZÜNTETÉSÉRE
Napjainkban egyre több gondot okoz a lakásokban, pincékben, szállodákban, egészségügyi intézményekben megjelenő penészgomba és salétromkivirágzás. A korszerű nyílászárók szinte tökéletesen zárnak, a természetes szellőzés így teljesen
megszűnik. Télen a fűtéssel és ruhaszárítással fokozódik a páratartalom, és megjelennek a penészfoltok a falon, a csempefugákon, a bútorok hátoldalán, de még a bútorszöveteken is.
A penészgombák és a salétrom a csúnya foltok mellett allergiát, asztmát okozhatnak, és kellemetlen szagot is árasztanak.
A DAMISOL Kft. nagy piaci hiányt pótolva 1998 óta gyártja és forgalmazza penészölésre, penészgátlásra, salétromkivirágzás megszüntetésére kiválóan és egyszerűen alkalmazható termékeit. Ezek a:
• Schimmel Stop - azonnal ható penészölő
• Chemocid - tartós hatású penészölő adalék
• S alétromkivirágzás eltávolító - salétromos felületek megszüntetésére
A Schimmel Stop rendkívül hatékony, a penésztelepeket azonnal megöli, így nem szóródnak szét a spórák a lakásban, tapétázott felületre
is alkalmazható.
A Chemocid egyedülálló készítmény, mert nem mérgező, szagtalan
és több éves hatással bír. Önmagában (tehát nem festék, vagy mész
adalékaként) hígítva alkalmas a bútorszövetek, bútorok hátsó felületén
megtelepedett penész elpusztítására véglegesen és szagmentesen.
Mivel nem mérgező, azonnal használni lehet a helyiséget, a bútort.
Ajánljuk még gyerekszobákba, konyhákba, pékségekbe, egészségügyi intézményekbe a fenti tulajdonságok miatt!
Ladányi Péterné ügyvezető igazgató Damisol Kft.
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Vannak élethelyzetek, amikor profi kellékekre van szükségünk. Költözésnél biztonságban szeretnénk tudni értékeinket, a felújítás után pedig nem festékfoltos bútorokra vágyunk. Az igazán strapabíró dobozok,
fóliák, hullámkartonok költözés vagy felújítás esetén segítenek, hogy nyugodt lélekkel vágjunk bele az újba.

KÖLTÖZÉS, FELÚJÍTÁS RENDSZEREZVE
A budapesti székhelyű Wanapack Miniker Kft. első vidéki cso-

magolástechnikai szakboltját Kecskeméten nyitotta meg, ahol
a lakosság is válogathat a széles körű, minőségi kínálatból. Egy
költözés alkalmával nagyon fontos, hogy erős dobozokba, biztonságosan tudjuk elcsomagolni értékeinket. Új és régi, esetleg
örökölt törékeny tárgyaink biztonságban legyenek. A megfelelő hézagkitöltőkkel biztosan és nyugodtan adhatjuk át a dobozokat a költöztetőknek.
A Wanapack Minikerben mindent megkapunk, ami a csomagoláshoz szükséges. Gyártó, illetve szakbolt lévén a választék nagyon széles és kedvező árú. 30-féle raktárkészleten
lévő kartondobozból válogathatunk és azonnal megkapjuk a
kért mennyiséget, ezért kisvállalkozások számára hosszú távú
együttműködésre és azonnali vásárlásra is jó megoldás ez a
bolt. A légpárnás fóliával védhetjük törékeny dolgainkat, majd
a ragasztószalaggal még biztosabbá tehetjük a doboz tartását és tartósságát.
A stretch fóliákkal a bútorokat tekerhetjük be és óvhatjuk a sérüléstől, szennyeződéstől és elázástól.
Ha szállítandó termékünk kisebb,
mint a doboz amibe rakjuk,
akkor a hézag kitöltésére térkitöltőt alkalmazhatunk.
Sokszor költözéskor derül csak ki, hogy az
évek során mennyi felesleges dolgot és
akár szemetet halmoztunk fel. A szelektáláshoz és a szeméthez sok szemeteszsákra
és nejlontasakra van szükség, amit a Wanapack
Minikerben ugyancsak megkapunk.

A festés és a felújítás során bútoraink veszélyben vannak. Ha
nem toljuk őket biztonságos helyre és nem fedjük le megfelelően, akkor festékfoltosak lehetnek, kimarhatja őket a hígító. A
különböző vastagságú, strapabíró takarófóliákkal biztosak lehetünk a bútorok védelmében. De mit tegyünk a padlóra? Az
újonnan burkolt padlót nem lenne jó tönkretenni. Azonban a
felújításra váró padlónak sem tesz jót, ha egyenetlen lesz a felület a festésfoltoktól. A legjobb megoldás a hullámpapír tekercs, amire még létrát is állíthatunk, akkor sem mozdul el. A
Wanapack Minikerben ez is több méretben kapható.
Új házba való költözésnél igyekszünk mindent rendszerezni és
szépen tárolni. A rendet viszont hosszú távon is tartani kell, ez
pedig nem mindig jön össze. Azonban dossziékkal, irattartókkal, barkácsdobozokkal, rekeszes tárolókkal megkönnyíthetjük
a tárolást. A Wanapack Miniker iratrendszerezési termékekkel
és műanyag tárolódobozokkal is készül a rendszerezés szerelmeseinek.
Ha strapabíró dobozokba, profin csomagolunk és felújításnál, festésnél is olyan kiegészítőket
választunk, amelyek biztosan védik a padlót és a bútorokat, akkor sokkal nyugodtabban és
gördülékenyebben tudjuk megoldani
az egyébként is stresszes költözést, illetve felújítást. A költözés után megmaradt
dobozokat és az iratrendező termékeket,
pedig új otthonunk zugaiban is felhasználhatjuk, hogy az új életet rendezetten kezdjük.
Vágsélei Csilla
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ÍGY
KÉSZÜLJÖN
A FŰTÉSI
SZEZONRA

Az esték egyre hűvösebbek, hamarosan meleget kell varázsolni az
otthonokba. Ideje, hogy átnézze
fűtési rendszerét, a berendezéseket
és a kivezető nyílásokat.

GÁZKAZÁN FELÜLVIZSGÁLATA
Ezeknél a berendezéseknél már alig van olyan feladat,
ami mi magunk el tudunk végezni. A nyári üzemmódot állítsuk át télire, és végezzünk próbafűtést, így már most kiderül, hogy működőképes-e? Meghibásodás esetén még
van idő szakembert hívni a hideg időszak előtt. Gyakori,
hogy a nyári üzemmódban jelentősen lecsökken a víznyomás, ami miatt nem indul el a fűtés és nincs meleg víz. Ellenőrizze a víznyomást, általában 1,5-2 bar közötti értéket
kell mutatnia. Ha ez alatt van töltse fel vízzel a kazánt a
használati útmutatónak megfelelően. Ha a nyomás rendben van, meleg víz is van, de mégsem indul el a fűtés, akkor érdemes megnézni a lakásban elhelyezett termosztátot: vagy alacsony hőmérsékletre van állítva, vagy meghibásodott. A gázkészülékekkel ellátott helyiségekben érdemes CO jelző készüléket is felszereltetni.
VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁNOK, KANDALLÓK
A vegyes tüzelésű kazánnál át kell vizsgálni a teljes berendezést: vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, huzatszabályozó állapota,
nyomáskiegyenlítő tartály működése stb.... Ügyelni kell a
tüzelőanyag tárolására, biztosítsuk a megfelelő távolságot
a tüzelő- és fűtőberendezés és az éghető anyag között. A
kazán vagy kandalló közelében a nyár során felhalmozott
éghető anyagokat távolítsa el. Ellenőrizze le a füstcsöveket is: a füstcső hézagmentesen illeszkedjen, mert a visszaáramló füst mérgezést, a széteső cső tüzet okozhat. A padlástérben a kémény legalább egy méteres környezetéből
minden éghető anyagot távolítson el.

RADIÁTOROK LÉGTELENÍTÉSE
A légtelenítés szintén olyan feladat, amit magunk is elvégezhetünk, itt azonban már típustól függően igencsak változó lehet, hogy milyen módon légtelenítünk. Hogyan állapítható meg, ha levegős a rendszerünk? Az első jel, hogy
csobogó hangot hallunk a radiátor belsejéből. Ha ezt tapasztaljuk, akkor tekerjük fel a fűtést, és körülbelül fél óráig hagyjuk maximális üzemmódon működni. Ezután tapogassuk végig a radiátort: a levegő általában felülre kerül,
így elsősorban azt vizsgáljuk meg, hogy hűvösödik-e a radiátor lentről felfelé haladva. Ha ezt tapasztaljuk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy légteleníteni kell. Ettől függetlenül soha nem árt, ha minden szezon elején légtelenítjük a rendszert, akkor is, ha nem tapasztalunk semmi különöset. A korszerű radiátorok általában automata légtelenítővel rendelkeznek, ezeket elvileg nem szükséges légteleníteni, ugyanakkor tudni kell, hogy ezek is elromolhatnak.
KÉMÉNYEK, KIVEZETŐ NYÍLÁSOK ELLENŐRZÉSE
Kémények, kivezető nyílások ellenőrzését lehetőség szerint bízza szakemberre. A kéményeket rendszeres időszakonként ellenőrzik, de ha a két ellenőrzés között hibát észlel, akkor azt jeleznie kell. A kémény eldugulását okozhatja a rossz tüzelési technika, a kémény szerkezetének állagromlása vagy akár egy madár tetem is. A gázkazánok
tűzterének és kivezető nyílásának tisztítását bízza a gázszerelőre, érdemes minden fűtési szezon előtt elvégeztetni ezt a munkát.
Forrás: Ház magazin
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Kecskemét, Budai út vége, a Tesco körforgalom előtt. Telefon/fax: 06-76/459-938, E-mail: kecskemet@oazis.hu
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