


Egy építkezéshez, felújításhoz rengeteg ember 
összehangolt munkája szükséges. 

Várjuk alsó tagozatos diákok és óvodai 
csoportok munkáit!

Fogjatok össze Ti is, és mutassátok meg nekünk, 
rajzoljátok le, hogy szerintetek milyen a 

csapatmunka egy házépítés során?

Az egyre szigorúbb épületenergetikai szabályozások egyre hatékonyabb hőszigetelést kívánnak. 
A növekvő elvárásoknak csak nagyon vastag hőszigeteléssel és jobb minőségű szigetelő-
anyagokkal tudunk megfelelni, az új anyagok azonban új kihívások elé állítanak minket.

A hőszigetelés minőségéről laikusként is könnyedén meggyő-
ződhetünk, minél vastagabb és minél szürkébb színű a szige-
telőanyagunk, annál hatékonyabb. Az utóbbi években 
megjelent homlokzati hőszigetelő lemezek minden további 
nélkül megfelelnek a hőtechnikai követelményeknek.  
Az anyag szürke színét a finom szemcséjű grafitadaléknak 
köszönheti, mellyel közel 25 százalékkal javul a hőszigetelő 
képessége a megszokott, fehér színű homlokzatszigetelő 
lapokhoz képest.

Alkalmazása nem igényel új tudást, hiszen minden más fizikai 
tulajdonságában megegyezik a hagyományos lemezekkel, 
az új, sötétszürke hőszigetelő anyagoknak azonban van egy 
hátrányuk. Ha tűző napsütésben túlságosan felmelegednek, 
az akár kivitelezési problémákhoz is vezethet, ezért a techno-
lógia alkalmazása fokozott odafigyelést igényel. 

Állványháló vagy fényvédelem 
A közvetlen napsugárzásnak kitett sötétszürke táblák hajla-
mosak a dilatációra. A túlzott felmelegedés hatására megvál-
tozik a térfogatuk, így még a ragasztó megkötése előtt levál-
hatnak a falról. A tavaszi és az őszi, változékony időjárás 
esetén ez a veszély különösen fennáll. A hűvös reggelek és 
a lassabban száradó, nedves falfelület növelik a ragasztó 
kötési idejét, ugyanakkor a délutáni, szikrázó napsütésben 
már a felület fokozott melegedésével kell számolni. Természe-
tesen van megoldás. A nagyobb projektek során állványhá-
lóval védik a szigetelés előtt álló falfelületet az erős napsu-
gárzástól, míg otthonunk hőszigeteléséhez érdemes okosabb 

lemezeket használnunk. Ezek a modern szigetelő táblák  
az egyik oldalukon gyári festékbevonatot kapnak, így – 
világos színüknek köszönhetően – nagymértékben visszaverik 
a napsugarakat.

Kimagasló hőszigetelés fényvisszaverő bevonattal
A piacon elérhető hőszigetelő lemezek közül a GRAFIT 
REFLEX® az egyik legjobb választás. Az Austrotherm egyedi 
fejlesztésű festéke nemcsak a táblák hőmérsékletét szabá-
lyozza, de a rákerülő ragasztórétegnek is fokozott tapadást 
biztosít. A festésnek köszönhetően a táblák kevésbé meleg-
szenek fel, a ragasztó megbízhatóan tartja a hőszigetelést, 
ellenkező esetben azonban gondok adódhatnak a kivitelezés 
minőségével. A felületkezelés nélküli grafitadalékos homlok-
zati hőszigetelés alkalmazása egyáltalán nem javasolt!  
A táblákat értelemszerűen festett felületükkel kifelé kell a falra 
ragasztanunk, és a rögzítést – amennyiben szükségét érezzük 
– dübelezéssel tehetjük teljessé.

A GRAFIT REFLEX® alkalmazása a felújítást is megkönnyíti, 
hiszen az ajtók, ablakok környékén eleve nincs elég hely  
a hagyományos hőszigetelésre. Ezeken az érzékeny terü-
leteken mindig a szürke színű, bevonatos hőszigetelést 
használjuk! Segítségével a lehető legtöbbet hozhatunk ki  
a rendelkezésre álló rétegvastagságból. A korszerű hőszige-
telési eljárásnak akkor is nagy hasznát vesszük, ha már az új 
hőtechnikai követelményeknek szeretnénk megfelelni.

Merkbau Kft.
Kecskemét, Halasi út 19.

NE FUTKOSSON házán a hideg
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Okosodó otthonok

A kényelmünket szolgálják? Csökkentik az előfordulható károk kockázatát? 
Vigyáznak ránk? Tehetnénk fel még további kérdéseket, hogy miért is jók 
nekünk az otthonokban egyre gyakrabban beépítésre kerülő okos megol-
dások. Tulajdonképpen mindegy is, hogy melyik válaszra adott igent érezzük 
leginkább sajátunkénak, és az sem sokat tesz, hogy egyetértünk-e vele vagy 
sem, a házak és lakosok épületgépészeti rendszerét kiegészíti az informatika, 
és rendületlenül okosodnak. Hogy hol is tartanak? A 14. oldalon található 
cikkünkből kiderül.

Természetesen attól, hogy a kerti világítás magától lekapcsol, és a benti 
lámpagyújtás után a redőny leenged, hogy elbújhassunk a kéretlen pillan-
tások elől, és a fűtés is csak programozás kérdése, attól még kint itt az ősz. 
A természet tudja és teszi a dolgát, és teremt nekünk a kertbe feladatokat.  
A 20. oldalon található írásunkban sorra vettük, hogy ilyenkor a kertben 
milyen teendőnk is akad.

Még talán jobb napokon melegít annyit lakásunkon a Nap sugara, hogy ne 
kelljen fűteni, de sajnos ez az állapot már igencsak időleges. A fűtés jövője 
című írásunkban a klíma és a geotermikus hőszivattyú került most górcső 
alá. De ha mégis mellőzzük kicsit a technikát, és feldolgoztuk már tavaly is 
a kertben található fahulladékot, vagy sikerült szert tennünk száraz tűzifára, 
jól esik tűzet gyújtani a kandallóban. Romantika vagy nosztalgia? Egy biztos, 
kézzel fogható a melege, és a tűz ropogása kíséretében jó lehet kézbe venni 
egy magazint, és olvasni, akár a mi Ház kiadványunkat is. Tartsanak velünk!

Virág Henrietta

HÍRÖS MODUL HÁZ 
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Gyerekszoba 
– hogy álljunk neki a tervezésnek?

A gyerekszoba kialakításánál több szempontot is  
figyelembe kell venni.

• Többfunkciós, hisz egyben a játék és alvás színtere. 
• Gondolni kell a praktikusan kialakított tárolóhelyekre. 
•  A bútorok kiválasztásánál nem elhanyagolható szempont, hogy időről  

időre cserélni kell. 
•  Nem utolsósorban pedig a fent felsoroltakat összhangba kell hozni  

a színekkel, formákkal és a hely adottságaival. 

Ha már a színeknél tartunk. Amennyiben a berendezést gazdaságosan szeret-
nénk megoldani, akkor érdemes egyszerűbb bútorokat választani, és inkább  
a dekorációval próbáljuk meg feldobni a szobát. A gyerekszoba kialakítá-
sához kell egy alapmotívum, ami köré építjük az elképzelésünket. Ez lehet  
a tapéta, vagy a falra festett alakzatok, minták színe és formája, ami vissza-
köszönhet az ágytakarón, párnán, vagy a függönyön. Az alap hangulatot 
megteremthetjük egy-egy kiemelt témával is, mint a természet, égbolt, 
vagy a manapság oly trendi baglyos kiegészítőkkel, mesefigurákkal. Bár 
a kicsik szobáját sok esetben harsány színekkel festik ki, a 0-7 éves korúak 
részére szerencsésebb visszafogott falszíneket választani. Amennyiben mégis  
a harsány színnél tesszük le a voksunkat, akkor lehetőleg csak az egyik falat 
emeljük ki vele, a többinél pedig halvány árnyalatú falfestéket használjunk. 
A pasztell és a fehér falszín nyugalmat sugároz, amit a kiegészítőkkel színe-
sebbé tehetünk. 

Néhány ötlet a gyerekszoba tervezésénél:

•  Remek, helytakarékos megoldást kínálnak a polcokkal, fiókokkal  
ellátott fekvőhelyek.

•  Egy egyszerű, olcsóbb komód érdekessé tehető táblafestékkel lekenve, 
ha színes krétával ráírjuk annak tartalmát. A krétafestékkel bevont 
nagyobb falfelület pedig biztos, hogy a gyerekek egyik kedvenc részlege  
lesz a szobában.  

•  A besétálós gardrób természetesen hely függvénye, de ha van rá mód, 
akkor egy fallal válasszuk le a szoba egyik végét, nyitva hagyva a két szélét. 
Rengeteg ruha és cipő elpakolására alkalmas kis helyiséget kapunk ezáltal. 

•  A kihúzható dobozokat a gyerek könnyedén magával viheti a szoba 
közepére, és egy gyors rámolást követően már a helyére is csúsztat-
hatjuk a tárolóeszközt. A rendrakás mellett a rendszerezésben is segítenek.  
A bővíthető, moduláris polcrendszer a tárolókkal nemcsak hasznos, de 
idővel a színes kockákat semleges színűre cserélve komolyabbá is tehetjük 
a bútort.
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Az ősz és a tél közeledtével egyre több időt töltünk a négy fal között. Ebben az időszakban 
jól tud esni a lelkünknek egy kis hangulatvilágítás. Gyors, egyszerű módja az otthonunk  

feldobásának egy dekoratív álmennyezet és hozzá egy kis ledes megvilágítás.

Írta: Vágsélei Csilla Sára

Egy álmennyezeti sziget látványosan 
változtatja meg a helyiség hangu-
latát, és ma már ez gyorsan, könnyen 
fúrás nélkül is kivitelezhető. „Eddig 
általában gipszkartont használtunk, 
ami azonban elég időigényes munka, 
és nem mellesleg fúrással, kopácso-
lással és elég sok hulladékkal, kosszal 
jár” - mondja el Péter István, a LedVil 
Decor tulajdonosa.

Extra könnyű álmennyezet
Ma már széles választékban kaphatóak 
a polifoamból, vagyis XPS polisztirolból 
készült extra könnyű álmennyezet 
szigetek. Ezek az elemek ragasztással 
egyszerűen felhelyezhetőek, megspó-
rolva a plusz festést a mennyezeten, 
a fúrást és a koszt. Felragasztás után 
bármilyen színre festhető és utána 
szerelhető hozzá a világítás. „Annak 
ellenére, hogy könnyűek a polifoam 
álmennyezetek, mégis erősek, stra-
pabíróak és időtállóak. Nem kell 
félni attól, hogy a világítás hője miatt 
kigyullad. Tűzvédelmi szempontból 
szerencsés is, hiszen nem éghető 
anyag. Ha véletlenül hőt kapna, csak 
olvad”- hívja fel a figyelmet István. Az 
új fajta álmennyezet mellett szól még 
az is, hogy rengeteg féle formában 
kapható, akár egyedi igények szerint 
is, és a spotlámpák helye is megvan.

Nem csak a plafonra!
A polifoamból készült elemek nem csak 
a plafonra használhatóak. Vannak kife-
jezetten sarkokra kitalált görögoszlop 
hatású elemek, karnis vagy csövek elé 
tehető díszlécek, faldísznek vagy lapos 
televízió köré alkalmazható képkeretek. 
„Ilyen elemekkel, egy kis ráfordítással 
egyszerűen, kevés munkával fel lehet 
dobni bármilyen szobát. Még néhány 
spotlámpa, ledszalag, és máris készen 
van a modern, hangulatos otthon” - 
osztja meg velünk tanácsait István.

Az energiahatékony LED
„A polifoam anyagú álmennyezet 
csak LED-es fényforrással használható, 
hiszen a hagyományos izzótól megol-
vadhat a polisztirol” - folytatja István. 
Egyébként is ideje átszoknunk a LED 
izzókra, hiszen a halogén izzókat idén 
szeptember elsejétől már betiltották. 
A raktáron lévő készletet ugyan még 
árusíthatják a boltok, de idővel ezek is 
elfogynak. A sokkal környezetbarátabb 
és energiahatákonyabb, tovább tartó 
LED izzók lesznek már csak választha-
tóak. Azonban ennél sem érdemes 
az olcsót választani, hiszen nem tart 
addig, mint a drágább. A LED-nél nem 
érdemes spórolni, több évig szolgálhat 
egy izzó és így a zsebünkben is több 
pénz marad” - figyelmeztet István.

Milyen fényeket válasszunk?
Az álmennyezetbe spotokat, LED 
paneleket és LED szalagokat szerelnek. 
Spotoknál és a paneleknél napfény, 
hideg vagy meleg fény választható, 
azonban van már olyan LED spot is, 
amely hideg és meleg fényt is tud. 
„Otthonra a meleg fényt ajánljuk, 
üzletek világításához válasszunk 
hideget, a panelek nagyon népsze-
rűek az étkezőkbe” - hangsúlyozza 
István. A LED szalagoknál válasz-
ható a fehér, amiből van hideg, 
meleg vagy napfény, azonban az 
RGB szalag is nagyon népszerű, főleg  
a fiatalok körében. Az RGB színes, és 
a színek futtatásával is játszhatunk.  
A csillagos égbolt létrehozására 
vannak speciális apró fénypontok, 
amelyeket álmennyezetszigetbe érde- 
mes szereltetni.

Programozhatóság
A LED-világítás programozható és 
távirányítóval kényelmesen kezelhető, 
így saját igényeink szerint élvez-
hetjük a világítással és álmennyezettel 
megújult otthonunkat.

DEKORATÍV, LEDES ÁLMENNYEZET
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ÚJGENERÁCIÓS
PADLÓBURKOLATOK

A vinyl padlók a 
modern melegbur-
kolatok újgenerációs 
termékei, melyek a 
PVC és a vízálló pad-
ló, LVT (luxury vinyl 
tiles) továbbfejlesz-
tett változatai.

Egy fekete-fehér kőpadló hatású tekercses 
vinyl nagyon jó kontrasztot teremt a hófehér 

fallal és világos faétkezővel.

A fahatású paneles vinyl a vízállóságának kö-
szönhetően a fürdőszobában is tökéletesen 

megállja a helyét. Fabútorokkal különösen jól 
mutat, és a falra is felfuttathatjuk.

Mediterránabb hangula-
tú konyhához jól illik  

az apró kockás kőburko-
lat hatású vinyl.

A motívumos, enyhén 
kopottnak tűnő, kőhatá-
sú vinyl tekercs igazi bo-
hém hangulatot áraszt a 
természetes fa- és fonott 
bútorokkal. (nagy kép)

Egy letisztult nappali-konyhához tökéletes 
egy világos fahatású vinyl padló.

A hófehér bútorokat és falat ellensúlyozhatjuk 
fahatású vinyl panelekkel.

Három legfontosabb tulaj-
donságuk, hogy praktiku-
sak, tartósak és higiénikusak. 

A trendeket követve külön-
leges stílusokkal kápráz-
tatnak el minket: az élénk 
színektől és a különleges 
mintáktól kezdve a termé-
szetes hatású fa- és kőmintá-
zatokig számtalan stílusban 
elérhetőek.
 
A legkorszerűbb termé-
keket élethűen kidolgozott 
felületek és különleges struk-
túrák jellemzik. Igazi meleg-
burkolatok, kimagasló járás-
komforttal. 

Vízállóak, így kiválóan alkal-
mazhatóak vizes helyiségek-
ben is. Gyorsan és könnyen 
tisztíthatóak, takaríthatóak. 

Formátumukat tekintve 
tekercsben és – a laminált 
padlóhoz hasonló – pane-
les kivitelben érhetőek el. 

A vinyl padlók modern 
megoldást nyújtanak  
a modern életstílushoz.

A vinyl padló előnyei:
- vízálló
- természetes hatású felület
- könnyen tisztítható   
  (EasyClean) 

forrás: DIEGO
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A vegyes tüzelés és a gázfűtés helyére 
már egyre több helyen a klímával vagy 
akár a geotermikus hőszivattyúval történő 
fűtés lépett. Az új házakban is nagyrészt 
ezekkel számolnak, hiszen a jövőbe  
mutató, innovatív fűtési megoldások 
felé lépdelnek az építtetők is.

„Az új fűtési rendszerek, mint a klíma 
és a hőszivattyú igencsak pénztárcakí-
mélő választásnak bizonyulnak, főként, 
ha még a H tarifát is igényeljük”- hívja 
fel a figyelmet Haraszti Roland a H&H 
Klímatechnika tulajdonosa.

MI IS AZ A H TARIFA?
Egy kedvezményes díjszabás (26 Ft/
kW), amely a áramszolgáltatótól 
igényelhető a kifejezetten megújuló 
forrásból hőt nyerő rendszerekhez, így 
a klímához és a geotermikus hőszivaty-
tyúhoz is. „Csak kevesen tudják, hogy 
mindnekinek ingyenesen, alanyi jogon 
jár 32 Amperig a H tarifás mérőóra,  
csak a kiépítésért kell fizetni. A H tarifa  
a fűtési szezonban, október 15. és 
április 15. között vehető igénybe.  
Az igénylés és a felhasználói nyilatkozat 
mellé egy szakvéleményt is kell csatolni 
a klímát eladó és beszerelő szakbolttól 
az áramszolgáltató számára” - hang-
súlyozza Haraszti Roland.

KLÍMA
A klíma teljes értékű fűtésre való haszná-
lata a modern hőszivattyús, inverteres 
klímaberendezésekkel már költség-
kímélően megoldott. Az egyébként 
is energia és költséghatékony klíma 
rezsije a H tarifával még tovább redu-
kálható. „Idén már a kifejezetten 
fűtésre optimalizált berendezések  
is megjelentek, amelyek -22 és akár 
-300C fokos kinti hőmérséklet esetén 

is befűtik a lakást. Az A++ energia-
osztály garantálja a költséghatékony-
ságot, és ezekből a berendezésekből 
sem maradnak el a most már azt 
kell, hogy mondjam alapnak számító 
extrák, mint a wifi, plazmaion, ezüstion  
és pollenszűrő. Ezek a típusú gépek 
már le is váltották a régi hűtöközeges 
klímákat”- világosít fel minket Haraszti 
Roland. A klíma előnye, hogy rövid 
idő alatt, szinte azonnal befűt és  
a wifi, illetve egy applikáció segítsé-
gével akár már hazaérkezésünk előtt 
elindíthatjuk azt. Ugyanígy akár egy 
nyaralót vagy hétvégi házat is tudunk 
a távolból fűteni. A klímánál robbanás-
veszélytől vagy szén-monoxid mérge-
zéstől sem kell félni, teljesen bizton-
ságos, csak a tisztításra, karbantar-
tásra kell figyelni, a mindig tiszta levegő 
érdekében”- figyelmeztet Roland. 

GEOTERMIKUS HŐSZIVATTYÚ
Ez a fajta fűtési rendszer nagy teljesít-
ményt nyújt, ezért nagy kertes házak 
teljes fűtésére alkalmas és H tarifával 
üzemeltethető. A geotermikus hőszi-
vattyú környezetbarát, megújuló 
energiaforrás, hiszen kútvízből 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 hőcse-
rélőn 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 befolyá-
solja a fűtési energiát. A geotermikus 
hőszivattyúval padlófűtés és radiá-
toros fűtés is megvalósítható. Befek-
tetési költsége nem nagy, hiszen 
nincs szükség talajszondák lefúrá-
sára. Kényelmes, mert digitális termo-
sztáton beállítható a hőfok, amit 
akár napszakokra lebontva is prog-
ramozhatunk. Karbantartása évente 
egyszer szükséges. „Új családi ház 
építésénél érdemes már ezt a tech-
nológiát választani, hiszen hosszú 
távra ez a leggazdaságosabb 
megoldás. Napelemmel való kombi-
náció esetén pedig teljesen külön 
lehet válni a szolgáltatóktól” - osztja 
meg velünk tanácsait Haraszti Roland.

Vágsélei Csilla Sára

FŰTÉS
A

jövője
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Míg a közfürdők nem is oly 
régen merültek feledésbe, 

és vált természetessé  
a lakásokban a fürdőszoba,

 addig ma már ebben  
a helyiségben is vetekszik 
egymással a főszerepért  
a funkció és az esztétika.

Írta: Virág Henrietta 

A lakberendezés területén különösen nagy hatással lehetnek ránk az üzle-
tekben található katalógusok, melyek tükrözik az adott korszak trendi szín-  
és formavilágát, nincs ez máshogy a fürdőszoba terén sem. Azonban jó 
esetben a divatirányzat gyorsabban változik, mint ahogy cserét érdemelne 
egy-egy berendezés. „Szerencsére ma egyre több az olyan vásárló, akinek 
azon túl, hogy trendet kövessen, fontos a vizes helyiség tárgyainak, bútorainak 
gyakorlati szerepe – meséli Lovász Sándor, a Sanglass Kabin Kft. tulajdonosa. 
Sok a kínálatban a letisztult, praktikus forma, kedvelt a széles választékkal bíró 
bútorlapok és és magas fényű akril anyagok kombinációja, mellyel számos 
szaniter és ízléses fűtőtest párosítható össze.”

„Ahogy az otthon többi része, a fürdőszoba is egyéni ízléseket tükröz – folytatja 
Lovász Sándor. Jelenleg nem tapasztalunk olyat, hogy csak egy vagy néhány 
meghatározott színű vagy árnyalatú termékek fogynának. Ellenállósága és 
időtállósága miatt a nagy páratartalmú helyiségekben előtérbe került a szín 
és felületgazdagsága miatt is népszerű bútorlap. Nagy hangsúlyt kap egy mai 
fürdőszobában a mosdó formavilága, melyek egészen különleges külsővel 
jelentek meg az elmúlt években a piacon. Itt is fontos, hogy ne csak bútorda-
rabként tekintsenek rá, legyen időtálló a használhatóságban.”

A gyártók katalógusaiban a nyitott fürdőszobapolcokon maximum egy-egy 
mintában és színben az egészhez illő törölköző nyugszik. A valóságban számos 
tárgyat használunk a mindennapi tisztálkodáshoz. „Keresettebbek a zártabb 
szekrények, fiókos megoldások – mondja Lovász Sándor. Gyakori az egyszerű 
fogantyús vagy fogantyú nélküli változat. Még a szennyeskosár is sokszor egy 
szekrény belsejébe kerül. A méretes, mély fiókok jól használhatóak a nagyobb 
tárgyak tárolására, a tükör mögé rejtett tároló pedig az apróbb dolgoknak.”

A fürdőszobába elhelyezhető fűtőtestek terén hatalmas a változás. A már álta-
lánossá vált, törölközőszárítóként is használatos radiátorok egészen különleges 
változata jelent meg. A klasszikus fehér mellett színes, fényes, sőt még struk-
turált felületekkel is találkozhatunk. Így teljes lehet a csaptelepek, fogantyúk, 
lámpák, hőleadó berendezések között az összhang. A formavilágukat tekintve 
is elképesztő a kínálat a lágyabb finomabb változaton át a szögletes, letisz-
tult vonalakig. Találkozhatunk olyannal, ami ránézésre egy fali képkeret, de 
olyannal is, mely megjelenését tekintve egy fogasos előszobafalnak tűnik, ezek 
azon túl, hogy a központi rendszer részeként, és önállóan, elektromos hálózatra 
kötve is fűtenek, igazi dizájnelemek. 

„Ma már a megvalósításban csak a rendelkezésre álló hely és a képzelet 
szab határt – mondja a szakértő. Ha csak a zuhanykabinokat nézzük, ahol fix 
falrészek, különböző fajtájú ajtók és aszimmetrikus formájú tálcákból válogat-
hatja össze a vásárló a neki megfelelőt, szinte nem is születik két egyforma 
variáció. Az üveg is rejt kombinálási lehetőséget, míg a minimalista stílus 
mellett hódító átlátszó takarítás szempontjából hálátlan, addig a matt és 
mintázott felületek különleges hatást érhetnek el, és még a szennyeződéseket 
is jobban palástolják. Különösen igaz ez azokra, melyek már a gyártástechno-
lógia folyamata során megkapják a vízlepergető réteget is.„

ííIdotálló 

FÜRDŐSZOBA
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A Vissza a jövő-
be 2. részében 
Marty Mcfly in-
telligens ottho-
na 80-as évek-
beli szemmel 
még science 
fictionnek tűnt. 
Ma Nyugat-Eu-
rópában szinte 
nem is adnak át 
újépítésű lakást 
alap otthonau-
tomatika rend-
szer nélkül.

Írta:
Vágsélei Csilla Sára

De mit is értünk okosotthon alatt?
„Az okosotthon a benne élők igényeihez tökéletesen idomuló automatizált rendszer, melyben  
az elektromos eszközök felhasználójuk szokásaihoz alkalmazkodva, a lakók által megadott logika 
szerint, önállóan képesek működni” - fogalmazza meg Pankotai Imre FIBARO intelligens otthon 
rendszerszakértő, az OkosOtthon Kecskemét képviselője. Szerinte sokan tévesen hiszik, hogy  
az okosotthon csupán csak arról szól, hogy telefonról kapcsolgatható a rendszer. Igazán  
a lehetőségeknek csak a képzelet szab határt.

Biztonság, kényelem, energiatakarékosság
Egy okosotthon képes megelőzni olyan mindennapos problémákat, mint az eláztatott alsó 
szomszéd, vagy életet is menthet a szén-monoxid szint emelkedésének jelzésével. „Világítás, fűtés, 
klíma, redőnyök, riasztó, kamera, hangrendszer, házi mozi, öntöző rendszer, háztartási eszközök. 
Ezeket mind tudjuk automatizálni érzékelőkkel, így minden kontroll alatt van”- mondja Pankotai 
Imre. A ház jelez (hanggal és fénnyel), üzenetet küld, és akár el is zárja a főcsapot, ha baj van 
(víz, gáz). Füst esetén az automatizált ablakok kinyílnak, és a rendszer riasztja a lakókat. Vannak 
érzékelők, melyek jelzik, hogy eggyel több ember van a házban, így a besurranó tolvajok ellen 
is védhet. „A biztonság mellett a kényelmet és a komfortot is megadja az intelligens otthonunk. 
Télen időben felfűti a lakást vagy a kávét is lefőzi a reggelihez. A gesztusérzékelővel vagy hangve-
zérléssel főzés közben is le/fel tudjuk kapcsolni a villanyt, illetve irányítani bármilyen hozzárendelt 
eszközt. A házra nyaralás alatt sem lehet gondunk, mert szimulálja, hogy otthon vagyunk - folytatja 
Imre. Fontos szegmens még az energiatakarékosság is. A rendszer a nem használt eszközöket 
áramtalanítja, a lámpát lekapcsolja, sőt még az eszközök energiahasználatáról is ad adatokat.”

Hogyan is működik? 
A rendszer különböző érzékelőkből - mozgás, nyitás, hőmérséklet, fény, füst, szén-monoxid, 
nedvesség, fagy, szél, - valamint speciális vezérlőmodulokból és kiegészítőkből épül fel, melyeket 
a központi vezérlőegység fog össze, felügyel és irányít. A vezeték nélküli rendszernek köszönhe-
tően ár-érték arányában olcsó, és a bontás nélküli beépítésnek köszönhetően nem LUXUS többé. 
Működésükhöz internetre van szükség, azonban az elektroszmogtól nem kell félni, hiszen csak akkor 
kommunikál, amikor kell, egyébként nyugalmi állapotban van. A vezérlőegységet a ház méretétől 
és igényeinktől függően választhatjuk ki. Az egységet a különböző érzékelőkkel, eszközökkel 
bármikor bővíthetjük, kezdetnek akár csak egy kiegészítőt is választhatunk. Egy alap okosotthonba 
Pankotai Imre mindenképpen ajánl füst és vízérzékelőket, okoskonnektorokat veszélyesebb háztar-
tási eszközökhöz. A vízérzékelőt még kiegészíthetjük egy okos csappal, ami baj esetén elzárhatja  
a főcsapot. A kényelem szempontjából a világítás, redőnyök, öntözés és a fűtés automatizálása  
is jó választás lehet. A távoli ellenőrzés és vezérlés saját alkalmazásában (táblagépen és mobilon)  
és online webes felületen keresztül válik lehetővé a megfelelő azonosítással. A házban a manuális 
gombvezérlés (például pánik gomb) és a távirányító is egyszerűen vezérli a rendszert.

„Nyugaton nem újdonság az okosotthon, itthon még vannak, akik tartanak tőle - folytatja Imre - 
azonban az életünk könnyebb lesz általa, időt, energiát spórol, és biztonságos környezetet nyújt. 
Költözésnél az egységeket akár magunkkal is vihetjük, azonban ha a házban hagyjuk, akkor  
az ingatlan értékét növeljük. Jelenlegi értesüléseink szerint még a lakás-takarékpénztári megta-
karítás is felhasználható rá, érdemes megkérdezni az LTP kapcsolattartónkat. Az intelligens vezérlő 
technológiák irodákban, ipari és mezőgazdasági épületekben is alkalmazhatóak.

OKOSOTTHON
Science fiction vagy a jelen?
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Őszi ajánló
Hamarosan itt a fűtési szezon, de nemcsak a  
lakás hője melengethet bennünket, hanem  
tovább fokozhatjuk a komfortérzetünket egy  
jól szigetelt szép padlóval, lambériázott fallal 

vagy egy meleg szőnyeggel is.

A szén-monoxid nem válogat. 
Védje meg családját a „néma gyilkostól”!

Antennaszerviz és Elektronikai Szaküzlet, 
Cegléd, Múzeum utca 3.

100x180 cm-es ovális 
klasszikus szőnyeg, 
tökéletes egy koloniál 
bútorokkal berendezett 
nappali közepére, ahol 
a helyiség éke lehet.

Szőnyegáruház
Kecskemét,  

Dózsa György út 20.

A lambériázás, gyors, egyszerű és kevés 
kosszal jár. A lécekkel burkolt falaktól a 
lakás a most divatos igényesen rusztikus, 
vidékies, hangulatot fogja árasztani.

Dani-Falrafát Bt.
Kecskemét, Szolnoki hegy tanya 205.

Az Androméda tölgy, fózolt laminált padló 8mm vastag-
ságával, AC4 32 erősségével biztos alapja a nappalinak.

Parketta Áruház
Kecskemét, Ceglédi út 86.
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MODERN NAGYKŐRÖSI LAKÓPARK
Nagykőrös központjához közel, egy családias zárt lakópark épül, még az 5%-os áfa időszakában, 
a Sweet Home Ingatlaniroda kizárólagos értékesítésével.

Nagykőrös nemcsak a helyieknek, hanem az új ingatlanra vágyó kecskeméti 
családoknak is jó alternatíva, mivel 15 perc autóval. A kecskeméti ingatlanárak 
igencsak magasak, ezzel szemben a nagykőrösi lakóparkban reálisabb áron 
lehet majd megkapni a CSOK felhasználására is alkalmas modern, energia-
takarékos sorházakat, lakásokat. Érdemes még az elkövetkezendő egy évben 
vásárolni, hiszen az új ingatlanok 5%-os áfakulcsa 2020-ban már 27%-ra 
emelkedik, illetve Kecskemét fejlődése a környékbéli városokra is nagy 
hatással van, ami ott is emeli az ingatlan árakat.

A lakópark közel a városközponthoz, iskolához, óvodához, a Tanárky 
utcában fog felépülni, hatalmas területen egy csendes, játszóteres, sorom-
póval zárt környezetben. Az első ütemben 12 db A+ energiaosztályú sorház 
épül téglából, amelyek megújuló energiával, napelemmel működnek, így 
a fűtésért már nem kell fizetni. Nagyon jó elosztással, minimum nappali + 

három szoba lesz mindegyik házban, de van lehetőség 4 szobára és akár 
gardróbra is. Két fürdő, két wc és kamra mindegyikben adott. Udvar és autó-
beálló is tartozik majd a sorházakhoz. A második ütemben 15 társasházi lakás 
épül ugyancsak A+-os energiaosztállyal és hőszivattyús rendszerrel, amely  
H tarifával üzemeltetve olcsó fűtési költséget eredményez. Közös tároló adott 
és lesz lehetőség garázst vásárolni. A nagyobb földszinti lakásokhoz kertkap-
csolat fog társulni, a legfelső szinten pedig penthouse lakásokat terveznek. 
Mindegyik lakás tökéletes családok számára, de a kisebb 40-50 nm-es 
középső szinten lévőket, akár befektetőknek is ajánljuk, hiszen ezek a típusok 
Kecskeméten már nem igazán elérhetők.

Az értékesítés 2019 végén kezdődik, de a sorházakra már foglalási igényeket 
fogadunk. Bővebb információért keressék a kizárólagos értékesítőt, a  
Sweet Home Ingatlanirodát.

Gyarmati Károly +36 30 698 8927
Kecskemét, Aradi Vértanúk 7.

HIRDETÉSEK
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EMELKEDIK A LAKÁSÁFA
2019 utolsó napján véget ér a négyéves kedvezményes időszak, 

amely szerint az új lakásokat 5%-os áfakulccsal 
lehet megvásárolni. A 27%-os áfa drágább lakásokat, 

házakat eredményez, ami a lakosság 
és az építők szempontjából sem kedvező. 

„A 2016 januárjában azért indították útjára a négy évig tartó 
új ingatlanokra vonatkozó áfakedvezményt, mert nem épült 
annyi lakás, amennyi fiatalította, vagy legalább szinten 
tartotta volna a magyarországi lakások átlagéletkorát.  
A kedvezmény és a CSOK hatására meg is lódult a piac, 
és egy igazi építőipari bummnak lehettünk tanúi az elmúlt 
években. Ehhez jöttek még az állami és az egyéb ipari beru-
házások, el is kezdett fogyni az építőanyag és a munkaerő, 
melyek erős drágulásnak is indultak az utóbbi években - tájé-
koztatott minket Simon Bence az Építő Simon Kft ügyvezetője.

HOGY IS VOLT EDDIG? MI LESZ EZUTÁN?
2019 végéig 5%-os az újépítésű lakások és a generálkivite-
lező által épített családi házak áfakulcsa. Az 5%-os áfáért  
a családi házra generálkivitelezői megbízást kell kötni egy kivi-
telezővel. Ha már két, vagy több vállalkozó végzi, szétbontva, 
akkor 27%-os áfával számolnak a kivitelezők. Azonban itt 
maximum 5 millió forintig az áfa visszaigényelhető. „2020-ban 
már nincs lehetőség ezekre, minden újépítésű ingatlan 
ismét 27%-os áfával számlázandó, és az áfa visszaigénylése  
is eltűnik”- figyelmeztet Simon Bence.

MIKORTÓL TERMÉK EGY INGATLAN?
„Nagyon fontos definiálni, hogy mikortól számít terméknek egy 
ingatlan, mivel sokan fognak belecsúszni abba, hogy ugyan 
még 2019-ben kezdték el építeni az ingatlant, de átadásra 
csak 2020-ban vagy később kerül sor” - hívja fel a figyelmet 
a szakértő. Egy ingatlan akkor lesz termék, ha használat-
bavételi engedélyt kap, vagyis használatra alkalmas. Ha a 
lakás megkapja az engedélyt, és van rá vevő, akkor kiállít-
ható a végszámla, függetlenül attól, hogy mikor egyenlítik ki a 
számlát. Ebben az esetben lakások áfája 5% lesz attól függet-
lenül, hogy a vevő 2020 után fizet. Azonban hiába van 2019-es 
használatbavételi engedély, ha vevő még nincs, és nem 
tudom kiszámlázni. Ha 2020-ban veszik meg, akkor 2020-as 
számla készül már a 27%-os áfával”- fejti ki Simon Bence.

HA ÁTHÚZÓDIK AZ ÁTADÁS
Az áfa változása megnehezíti azok dolgát, akik még  
a kedvezményes időszakban kötöttek szerződést egy 
ingatlanra, de már 2020 után kap a lakás használatbavé-
teli engedélyt. Az Építő Simon Kft értelmezése szerint azok 
az előlegek, amelyek 2020 előtt lettek befizetve, termé-
szetesen 5%-os áfával fizetendők, amelyek már 2020 
után, azok 27%-os áfával. Így lehet, hogy a végszám-
lának lesz 5 és 27%-os része is, ez attól függ, hogy a vevő 
mennyit tud kifizetni a kedvezményes időszakban. „Fontos 
a vevő szempontjából ekkor, hogy bruttó vagy nettó 
árban állapodtak meg az építővel. Amikor emelkedik 
az áfa, akkor a vevő számára előnyösebb a bruttóban 
szóló megállapodás. Ajánlom, hogy mindenki nézze meg  
a szerződését, mert a kapacitáshiány miatt egyes helyeken 
csúszások várhatóak” - hangsúlyozza Simon Bence.  
- Akinek van lehetősége, még most vásároljon, vagy épít-
tessen új ingatlant, hiszen már az is kedvező, ha nem  
a teljes összeget kell kifizetni 27%-kal. Azonban most 
jobban meg kell válogatni a beruházót, akitől lakást vásá-
rolunk, előnybe kell részesíteni azt a céget, ahol biztosított 
a határidő betartása, aki stabil hátérrel rendelkezik, mert 
az áfaváltozás következtében egy csúszás súlyos követ-
kezményekkel is járhat.”

HATÁSOK
„Mi úgy gondoljuk, hogy az áfa emelés hatására kevesebb 
építő fog a piacon maradni, kevesebb ingatlan épül, és 
a kereslet is csökkenni fog, ennek hatására a telekárak 
majd csökkenni fognak. Azt nem gondolnánk, hogy  
az építőanyagok ára és a munkaerő díja csökkenne, mert 
a lakásépítés csak egy pici szegmense ennek az építő-
ipari bummnak. Az állami beruházások, gyárépítések mind 
munkaerő- és anyagigényesek” - fejti ki a szakértő.

Vágsélei Csilla Sára

- Hogyan tovább?
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KERT és az ŐSZ

Azt, hogy a kertben töltött hónapok végén, milyen felada-
tokat is hoz magával az ősz, Kovács József kertészmérnök 
(Garten 2000 Kft.) segítségével vettük sorra:

 •  ÜLTETÉS: A faiskolai gyakorlat szerint ma már egész évben 
lehet ültetni növényeket, hiszen a keményfalú edényben 
nem sérül a gyökérzet, de a legalkalmasabb időszak erre 
mégiscsak az ősz. Fa és cserje ültetésénél alapvető szabály, 
hogy figyelembe vesszük a gyökér nagyságát. Akkora 
területet kell felpuhítani, akkora gödröt kell ásni, amekkora 
helyen a gyökérzet kényelmesen el tud terülni, tud terjesz-
kedni. A földet fordítva kell visszatenni, a termőréteg kerüljön 
alulra, amit trágyával is ki lehet még egészíteni.

 •  VIRÁGHAGYMÁK: A hagymás virágok (tulipán, nárcisz, 
játszint, krókusz) kiszedésére, újra ültetésére is a kora őszi 
időszak a legalkalmasabb. 

 •  ÉVELŐK: Az évelőket érdemes szétszedni, hiszen a nyár 
folyamán terjeszkednek, kis bokrokat nevelnek. Főleg 
a lágyszárúak már az első fagyok után megbarnulnak, 
ilyenkor lehet a szárukat levágni, majd a levágás után a 
töveket szétválasztani, és átültetni.  

 •  METSZÉS: Mielőtt lehullanának a levelek, jobban 
látszanak az elszáradt ágak, így azokat könnyebb 
levágni. A növények formára igazítását is ajánlott ősszel 
elvégezni, hiszen a jól, megfelelő formára metszett 
növény könnyebben fog megküzdeni egy esetleges 
hótakaró megtartásával. A rózsákon majd csak tavasszal 
fog látszani, hogy meddig kell visszavágni, de előzetes 
formáláson ők is áteshetnek, nagyobb hó esetén ők is 
jobban bírják majd. A sövények esetében a formára 
igazítás szintén fontos.

 •  KOMPOSZTÁLÁS: A hamarosan lehulló leveleket nem 
szabad veszendőben hagyni. Legegyszerűbb módja, 
hogy a kertben erre kijelölt helyre összehordjuk a lágy-

szárúaknak, az évelőknek, a lombnak, a fáknak és sövé-
nyeknek olyan nyesedékét, melyben nincsen fás szár, 
azaz csak a zöldjét, és vízzel, valamint a folyamatot kissé 
siettetve műtrágyával lehet komposztálni.  

 •  HÁZI FAFELDOLGOZÁS: A kissé vastagabb, fás szárakat 
arra alkalmas géppel hasznos felaprítani, majd a tél 
folyamán tüzelőnek elhasználni. Érdemes célként kitűzni, 
hogy minden zöldhulladék még a háztartásban felhasz-
nálásra kerüljön.

 •  TELELTETÉS: Ma már nagyon sok kertet és teraszt díszítenek 
mediterrán növények (Leander, Lantana, Encian, Citrom, 
Bugenvila). Ezeket fagymentes, kevés fénnyel ellátott 
helyiségben szükséges teleltetni. Ajánlott őket ilyenkor 
metszeni, visszavágni. Arra figyelni kell, hogy ne szárad-
janak ki, ha olyan a helyiség levegője, néha, kevés vízzel 
locsolni kell.

 •  TAKARÁS: Azon növények tövét (pl. rózsa, füge), melyek 
érzékenyek a fagyra, jobb minél hamarabb, még szép 
időben betakarni.

 •  LEMOSÓ PERMETEZÉS: Hogy az első tavaszi hajtásoknál 
ne rögtön a kártevőkkel kelljen küzdeni, javasolt ősszel is 
egyszer a fákat lepermetezni. 

 •  A GYEP FELKÉSZÍTÉSE: A füvesítésre egyaránt alkalmas 
a tavaszi és az őszi időszak is. Utóbbi azonban a reggeli 
harmat miatt ideálisabb, ilyenkor már nincs is annyira 
meleg a délelőtti órákban, a nedvesség sokkal tovább 
megmarad. A már meglévő gyepet is fel kell készíteni a 
télre: az utolsó nyírás során hagyjuk kicsit magasabbra, a 
hideget és a téli igénybevételt jobban fogja bírni. Kapható 
kifejezetten tél előtt használatos műtrágya, mely nem  
a növekedést szolgálja, hanem a téli igénybevételt segíti.

 •  A KONYHAKERT ELŐKÉSZÍTÉSE: A tavaszi vetés előkészítése 
gyanánt, ilyenkor célszerű szerves trágyával ellátni  
a konyhakerti növények termesztésére használt területet.

A legtöbb kerti munka tavaszra vagy őszre esik. A tavaszi indítással ellentét-
ben, ilyenkor a nagy hidegek előtt, lezárjuk a kertet és vele együtt a nyarat.

Írta: Virág Henrietta
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KANDALLÓ
A fűtési szezon királynője

Hamarosan elkezdődik az egyik legelegánsabb és talán leghangu-
latosabb fűtőberendezésnek számító kandallók szezonja.  
Amellett, hogy kellemes hőérzetet biztosítanak, esztétikumuk révén 
hangsúlyos lakberendezési elemmé is váltak, és manapság már 
nem csak a családi házak nappalijában találkozhatunk velük.

A jellemzően fával fűtött kandallót gyakorlatilag egy családi 
ház bármelyik helyiségébe megálmodhatjuk, a lényeg, hogy  
a megfelelő méretű tér és a kémény közelsége ehhez biztosítva 
legyen. Utóbbi kapcsán az építésekor szükség lehet a meglévő 
kémény átalakítására vagy új építésére is, de az se szegje 
kedvünket, ha erre valamilyen oknál fogva nincs lehetőség. 
Léteznek ugyanis a hagyományostól eltérő megoldások, melyekről 
célszerű szakembernél vagy szaküzletben tájékozódni, csakúgy, 
mint arról is, hogy az általunk kedvelt típus a mi otthonunkba vajon 
beilleszthető-e vagy sem. Az sem jelent kizáró okot, ha lakásban 
látnánk szívesen, hiszen a bio- vagy bioetanol kandallók a kémény 
nélküli ingatlanokban is alternatívát jelenthetnek.

Ami a stílusát illeti, legyen szó modern vagy klasszikus külsőről, 
felépítését és díszítését tekintve számtalan kandallótípus közül 
választhatjuk ki azt, amelyik legjobban passzol az otthonunk 
és az adott helyiség hangulatához – szem előtt tartva, hogy 
méreténél és megjelenésénél fogva a berendezés hangsú-
lyos eleme lesz. Népszerűségének egyik titka, hogy a hőérzetet 
önmagában is jelentősen fokozza a kandallóban pattogó tűz 
látványa. Az egyéni adottságok függvényében használható 
önállóan vagy akár kiegészítő fűtésként, hiszen a fűtési rend-
szerbe történő bekötéssel egy egész házat is melegíthetünk vele.   

Szauder Rita

 Az eredeti 
kandallók
„A mai, valódi értelemben vett 
kandallók Nyugat-Európában jelentek 
meg a 13-14. századi kastélyokban, 
ahol a nyitott kandallók még minimális 
hőt adtak le a nagy termekben és 
inkább presztízs értékkel rendel-
keztek, mint fűtőértékkel - olvas-
hatjuk a Wikipédián. A középkorban 
a kandallók nagy formaválasztékban 
terjedtek el Nyugat-Európában, míg 
keleten inkább a nagyobb hatás-
fokkal üzemelő cserépkályhák váltak 
ismertebbé. A huszadik század végén 
a kandallókultúra erős fejlődésnek 
indult a polgári rétegekben is, az 
1970-es évektől kezdték gyártani Fran-
ciaországban a zárt öntvény kandal-
lótűztereket, amelyek a mai napig 
a legismertebb formáját képezik  
a kandallóbetéteknek.”
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HIRDETÉS

TAKARÉK
OTTHON HITEL

THM: 
2,50-8,74%

Igényelje Takarék Otthon Hitel konstrukciónkat  
ingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, felújítására!

www.patriatakarek.hu

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM 
mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett 
jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű 
és nem minsősül ajánlattételnek. A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Lakáshitelekre vonatkozó további 
információk és feltételek a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, valamint 
a hitelhez kapcsolódó Hirdetményben találhatóak, amelyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló fiókjaiban és a  
www.patriatakarek.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!

2018. 08. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM: 5,50 % -  
8,74 %;  Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %; Takarék Otthon Hitel Referencia – THM 2,50 % -  
5,64 %. 2018. december 31-ig befogadott, és 2019. március 31-ig szerződött ügyletekre.
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