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Praktikus tippek és érdekes előadások felnőtteknek. Kreatív
foglalkozások gyerekeknek. Tartson velünk, hangolódjunk
együtt az őszre és találkozzunk áruházunkban!

A Műhelytitkok házigazdája: McMenemy Márk
Műsorvezető: Tóth Roland „Mr. Praktikus”
Vendégelőadó: Green Cottage DIY
Áruházi programok:
10:00-10:30 Hogyan tároljuk és teleltessük át kerti gépeinket
és eszközeinket? Tippek, trükkök, praktikák.
(McMenemy Márk)
11:00-11:30 Csaptelep szerelés - csináld magad!
Csapbetét csere karos és sima csap esetén bemutató demófallal. (Green Cottage DIY)
14:00-16:00 Ismétlések

Időpont és helyszín:
2019. október 19. szombat
10:00 és 16:00 óra között
Kecskemét,
Kurucz tér 7.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
áruházunkban. Az aktuális programokat
keresse weboldalunkon:
https://www.praktiker.hu/
roadshow-tajekoztatas
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Ügyvezető: Zakar László
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Kedves Olvasóink!
”Kényelem, biztonság, az idő felértékelődése, mind az életünket megkön�nyítő okos háztartási gépek mellett szólnak” - olvashatják a 14. oldalon
található „A jövő már a konyhában van” című írásunkban. Azzal kapcsolatban, hogy az előttünk álló korszak milyen további otthoni teendőket
segítő applikációkat tartogat, lehetnek ugyan elképzeléseink, de
korántsem tudhatjuk hol a vége. Az okosotthonokat kiszolgáló fejlesztés
úgy tűnik, feltartóztathatatlanul folyik, és viszi a háztartási gépek gyártóit is
magával.
Kényelem, biztonság, idő - okoseszközök ide vagy oda - mindig fontos
tényezők voltak és lesznek, és nem csak megfelelő appokkal igyekszünk ezek birtokában lenni. Ha megvizsgáljuk az őszi Ház magazinunk tartalmát, azt is e három kulcsszó köré építettük. Szakértők segítségével igyekszünk Önöknek tanácsokat adni a biztonságos, kényelmes
meleghez, azaz a küszöbön álló fűtési szezonhoz és a konyhában is
aktívabb őszi-téli estékhez. Ugyancsak a kényelmet és az időt, vagyis a
hosszú használhatóságot szem előtt tartva írtunk a megfelelő kanapé
kiválasztásáról és a leendő fürdőszoba megtervezéséről. Már meg sem
lepődünk, hogy utóbbiban egy informatikai alkalmazás, egy jól előkészített látványtervkészítő szoftver segít. És ha már az időt emlegetjük, Szaniszló
Ildikóval készült interjúnkban kalandozunk egy kicsit a régi-új bútorok
varázslatos világában is.
Kellemes olvasást, hasznos időtöltést kívánunk!
Virág Henrietta, szerkesztő
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Szén-monoxid-érzékelés és fagyfigyelés – az őszi, téli időszak biztonsági teendői

12.	Hűtést és fűtést is kiszolgáló rendszer: levegő-víz hőszivattyú - bemutatja
Huszár Lajos, a Huszár Hűtéstechnika ügyvezetője
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 jövő már a konyhában van - a háztartás okoseszközeiről Vörös István, a Konyhagép
A
Stúdió üzletvezetője és Bognár András, a Whirlpool terméktrénere ad ízelítőt
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Balkonláda télen? - teraszra való fagytűrő növények
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BÚ

Számtalan bögre, ajándéktárgy
viseli már magán ecsetje nyomait,
különböző dekorációkat készít,
és egy jó ideje régi bútorokat
varázsol új köntösbe. Mondhatni
lételeme az alkotás.
A Porcelánfestő Alkotóműhely megálmodójával, SZANISZLÓ ILDIKÓVAL
Virág Henrietta beszélgetett.
• Családi emlék. Régiségpiacon lelt kincs. Fenntarthatóságot szem előtt tartva, újrahasznosított darab. Alkotás
öröme. Mit is jelent számodra a bútorfestés?
Ugyanezt mind, de leginkább régi kincsek megmentését
az utókor számára. Sokszor öröklünk olyan bútorokat,
melyek közel állnak ugyan a szívünkhöz, de eredeti, sötét,
komor formájukban mégsem bírnánk elképzelni a lakásunkba. Az ilyen darabok átalakítása különösen szívetlelket melengető feladat, és később, nap mint nap jó
érzéseket kelt pusztán csak elhaladni is mellette. Sokan
mondják, hogy vétek átfesteni egy neobarokk bútort.
Szerintem az a vétek, ha úgy haladunk el mellette, hogy
semmiféle jóérzést nem kelt bennünk.
• Porcelánfestést tanultál, sokáig abban dolgoztál.
Hogyan jött a bútorfestés?
A világhálón láttam, hogy megjelentek az erre alkalmas
festékek, és jött is azonnal az érzés, muszáj kipróbálnom.
Elmentem az első hazai forgalmazóhoz, ott két szóban
elmondták nekem, hogyan is kell őket használni, attól
fogva próbálkozom, kísérletezek. Szerintem a legjobb
tanulás az a saját káromon való megtapasztalás. Minden
igazán sikeres alkotás sok-sok kísérletezés eredménye. Ki
kell a megfelelő alapanyagokat tapasztalni, nem mindig
a nagyon drága festékek a legjobbak. Ha egy festék jó,
az nem jelenti azt, hogy minden lefestendő darabhoz jó.
Más-más bútorokhoz más-más technikákat alkalmazok.
• A laikus számára nehéz megállapítani, hogy mi az, ami
még átfesthető, mi az, amibe még van értelme időt,
energiát és pénzt fektetni?
Nagy általánosságban, amit még szerkezetileg meg lehet
javítani. Nekem például van egy kis asztalom, aminek a
teteje teljesen fel volt púposodva, de a lábai nagyon
tetszettek, mindenképpen meg szerettem volna menteni.
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ÚTOROK
Vasalóval leolvasztottuk, felszedtük a hibás réteget, fatapas�szal bevontuk, repesztőpasztával eltűntettük az egyenlőtlenségeket, és ennek köszönhetően egy nagyon érdekes, repedezett
felület alakult ki rajta. Ha szú ette lyukat találunk a régi bútoron,
arra is vannak szerek. Én minden egyes lyukat be szoktam tömni
kontúrozó pasztával. Azért igyekszem olyat beszerezni, amivel
nincs ilyen jellegű plusz munkám. Ha mégis, az azért van, mert
fontos számomra a felújítandó darab, vagy valami miatt nagyon
megfogott a formája.
• Szóval majdnem mindent meg lehet menteni, ha látod
benne, hogy hogy mutatna jól…
Az üzlet falán látható deszkákat szinte az állatok alól szedtem
össze. Azokon már ott a természet művészete, ilyet nem is tudna
ember kézzel alkotni. Meg sem csiszoltam, hiszen akkor elvettem
volna ezt a jellegét. Csak a kiálló, legfelső szinteket emeltem
ki rajta vékonyan krétafestékkel. Egyszerű dolgom volt, nem
kellett az antikhatás eléréséért sokat tennem. Azonban ma már
többféle antikolási technika létezik. A legfontosabb közülük
talán a szárazecset-technika. Lényege, hogy nagyon jól ki kell
dörzsöni a festéket az ecsetből, és alig-alig finoman szabad
simogatni vele a felületet. Annyi féle egyéb anyagot kitaláltak már, amivel régi dizájnt lehet idézni: használok mohásító
pasztát, rozsdásító vagy repesztő anyagokat is.
• Sok bútort festettél már át. Amikor rájuk nézel, látod még
bennük az eredeti mivoltukat is? Azt, hogy miből készültek?
Persze. Nekem az jelenti az eszmei értéket, ha belegondolok,
mi munka lehetett velük régen. Hát hol vannak a mai bútorlapból készült dolgok ezekhez képest? Amikor egy 100-150 éves
neobarokk fotelt meglátok, arra gondolok, hogy milyen története
lehet, hányan ülhettek benne. Mi érték azok a gyönyörű faragványok rajta, és hogy mindenképpen menteni kell. Sokszor jól
mutat együtt az új és a régi. Modern lakásba is érdemes bedobni
egy-egy ilyen hivalkodó darabot, kicsit megbolondítani vele a
teret, érdekes színvilágot létrehozni. Eleinte én is leragadtam a
világos pasztellszíneknél, de most már egyre bátrabban próbálkozom élénkebbekkel. Türkizzel és pávakékkel is gyönyörűek
ezek a bútorok. A régi, egyöntetű barna lakkozott vagy pácolt

ház magazin

7.

felület nem adja ki rajtuk a szép faragásokat. A világos és a
merészebb árnyalatok viszont igen, és azokat még különböző
metálwaxokkal meg is bolondíthatjuk.
• Vagyis ki kell lépni abból, hogy egy régi bútor milyen. Nem
mindig kell arra törekednünk, hogy azt eredeti mivoltában
állítsuk helyre.
Igazából nem feltétlen kell, hogy eltüntessük a régi bútor hibáit,
hanem valahogy úgy próbáljuk lefesteni, hogy azokat még ki
is emeljük. Vagyis nem mindig célom, hogy mindent betapaszoljak. Ha már sokszor ráfestjük az újra a repedést, akkor miért
ne hagynánk rajta a régin? Számomra ez egy szerelem. Nagy
előszeretettel járok régiségpiacokra, mert ott olyan kincseket
lehet felfedezni, hogy még sokszor az eladójuk se tudja, hogy
mit is árul. Nyilván meg kell látni, hogy az adott darabból mit
lehet kihozni, kell hozzá a fantázia. Ráadásul a bútorfestés
nemcsak bútorokon alkalmazható, hanem nagyon sok más
területen is. Készülhetnek így karácsonyfadíszek, dobozok,
ajándékok, húsvéti tojások, tükrök, képkeretek, kisebb szobrok
stb. Nagyon széles skálán mozog ez a technika.
• A régi darabok megmentésével kicsit a fogyasztói társadalommal szemben is megyünk. A helyzet faramucisága, hogy
pont annak köszönhetően, végtelen a lehetőség a kreatív
technikák kipróbálására. Mindenhez lehet ma már anyagot
és eszközt kapni.
Emlékszem, tízéves lehettem, amikor megkaptam életem legjobb
ajándékát, egy harminchatszínű filctollkészletet. Azt éreztem
akkor, hogy végre van mivel alkotni. Annak idején Erdélyben
nem sok mindent lehetett kapni, nem volt ez a rengeteg kreatív
cucc. Már csak arra vártam, hogy mikor lesz egy emlékkönyvem
is hozzá, amibe rajzolhatok. Valahol itt indult el bennem az a
kreativitás, aminek továbbfejlesztése a mai napig tart. Fontos
számomra az újabb és újabb technikák elsajátítása, kikísérletezése. Nem szeretem lemásolni mások munkáit, inkább
csak inspirál amit látok, és átalakítom azt a magam stílusára.
Önmagam fejlesztem, nem sűrűn szoktam tanfolyamra járni. Ha
látok egy tetsző tárgyat, megpróbálom kitalálni hogyan készül,
és hogy milyen anyagból valósíthatnám meg azt. Szerintem
imádnám a díszlettervezést is. De hát ez már későn jut eszembe.
Amikor pályát kezdünk, akkor sokunknak még fogalmunk sincs,
hogy mi is szeretnénk lenni. Annyi mindenbe beleástam már
magam, hogy nehéz időt szánni mindre. A fantázia tovább tud
szárnyalni, mint amire az idő elég.
• Jobbára magad tanulsz, de nem sajnálod megosztani
másokkal a tapasztalataidat. Úgy érzem, fontos ez neked.
Mindenkinek tudsz mutatni olyan technikát, amivel csodát
tud alkotni. Ez jó érzés. Sokszor többe kerül megcsinálni, mint
megvenni készen egy bizonyos terméket, de megéri, mert a
kreatív munka egyfajta meditáció is. Ezt veszem észre azokon a
felnőtteken is, akik eljönnek hozzám alkotni. Se nem látnak, se
nem hallanak közben, csak arra figyelnek, hogy mit és hogyan
csináljanak. A hétköznapi rohanásból visszalassulás, elmélyülés
az alkotás. Próbálom erre rávezetni azt is, aki azt mondja, hogy
én béna vagyok ehhez. Azért is meghívom hozzám, csak hogy
bebizonyítsam neki, igen is tud szépet csinálni, és a végén
elégedetten távozik, mert tényleg képes volt rá. Jó egyedit
alkotni. Még ha néha megpróbálunk egyformát is készíteni, ami
kézzel készül, sosem lesz az.
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FOTÓKON
a jövőbeli FÜRDŐSZOBA
A MODERN ANYAGOK MEGJELENÉSÉVEL
A FÜRDŐSZOBÁKHOZ KÍNÁLT CSEMPÉK,
DEKORÁCIÓS ELEMEK, SZANITEREK,
BÚTOROK VÁLASZTÉKA VÉGTELENNEK TŰNIK,
ÍGY MA MÁR A TERVEZÉSNEK CSAK A
FANTÁZIA ÉS A PÉNZTÁRCA SZABHAT HATÁRT.

A hatalmas kínálatból ma már képtelenség mindent
egy fürdőszobaszalonban bemutatni. Találunk ugyan
számos burkolatbemutató-panelt és a nagyobb
áruházakban több előre berendezett bokszot is,
mint ahogyan azt Cegléden a Bau-Trans Vörösmarty téri fürdőszobaszalonjában járva is tapasztaltuk. Gyakran még a berendezett apró mintafürdőszoba sem kellően szemléltető, hiszen egy termékcsaládhoz több dekorelemet kínálnak, kombinálási lehetőségük számtalan. – Ebben a hatalmas választékban
igazán nagy segítség a látványtervkészítő program
– mondja Plangár Zsuzsa, az áruház vezetője. – A
klasszikus, néhány sor sötét csempe – dekorációs csík –
világos csempe hármasa ma már a múlté. Számtalan
módon dekorálunk, könnyű elveszni a lehetőségekben,
és sokszor nehéz elképzelni az összeválogatott elemek
majdani összhatását. A hozzánk érkező vásárlók nagy
részének nincs konkrét elképzelése, de ha sikerül kiválasztaniuk két-három szimpatikus termékcsaládot, akkor
a fürdőszobai tervezőprogram segítségével (a megadott
méretek alapján) lakberendezőnk virtuálisan beburkolja
és berendezi a fürdőszobát. Vagyis kézhez kaphatnak
néhány olyan fotószerű, élethű képet, térbeli animációt,
mely alapján már könnyebb a választás. Ezután csak
csiszolni, finomítani kell a végleges verziót.

Egy fürdőszoba - több oldalról

Írta: Virág Henrietta
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Ahogyan változott a szaniter- és burkolóanyag-kínálat,
úgy vált a burkolók számára is a megvalósítandó munka
bonyolultabbá. Minél különlegesebb csempevariációk születtek, annál nagyobb lett az esély burkolásnál a
tévedésre, a szakember és a megrendelő közötti félreértésre. – Ha egy leendő fürdőszobáról készül látványterv, az
nemcsak a megrendelőt segíti a választásban, hanem a
burkoló munkáját is megkönnyíti – teszi hozzá Zsuzsa. – Sőt,
még nekünk, eladóknak is segítség, hiszen az élethű fotók
mellett burkolási tervet és pontos anyagszükséglet-listát is
generál a szoftver. Persze, szükséges némi ráhagyást számolnunk, hiszen a szakemberek eltérő veszteséggel dolgoznak,
de sokkal könnyebb pontos árajánlatot adni. Így nagyon
ritka, hogy a munka hevében kelljen még utánrendelni,
vagy számolási hiba miatt vissza kelljen hozni bontatlan
dobozokat, amiket egyedi, külföldi rendelés esetén még
visszavenni sem tudunk. Egy precíz burkolási tervvel magára
lehet hagyni a szakembert, sokkal kevesebb egyeztetésre
lesz szükség.
Ha még csak papíron létezik a lakás, akkor nehezebb a
fürdőszoba valódi méretét elképzelni. Nagyon sokszor előfordult már, hogy a látványtervező programba bevitt adatok
után derült ki, hogy meg kell cserélni a kádat a kabinnal,
kisebb mosdót kell választani, vagy az ajtó nem nyílik ki
valamitől egészen – meséli a szakértő. – Új lakás vagy ház
építése esetén javaslom már az építkezés előtt, tervezési
fázisban átgondolni a fürdőszobát. Ha van lehetőség ilyen
módon előre tervezni, akkor biztos, hogy jó helyre kerül
HIRDETÉS
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majd a vécélefolyó, a vízkiállás, és megfelelő lesz a fürdőszoba mérete. Ha behozza hozzánk a vásárló a tervét, akkor
itt rápillant egy olyan szakember, aki napi szinten foglalkozik fürdőszobákkal, kicsit más szemmel nézi, észrevesz
apró dolgokat. Például nagyon kedvelt ma a padló síkjába
süllyesztett zuhanytálca. De erre már a tervezés fázisában
gondolni kell, hiszen ha futnak a padlófűtés csövei, ha kész
az aljzatbeton, nem biztos, hogy ez megvalósítható lesz.
Az élethű látványterv a színek kiválasztásában is segítségre
lehet. – Nemcsak a fürdőszobakellékek kerülhetnek a tervre,
a program segítségével be tudjuk festeni a falakat, és van
lehetőség a bútorzat színét is állítani. Sokan félnek a nagy
csempemérettől, mert a fürdőszobájuk kicsi. Mi gyakran
mondjuk a vásárlóknak, hogy ne a nagyméretű csempétől
féljenek, hanem a sötéttől. Nézzük meg terven, milyen a
világos színű, nagy csempe, amiből csak kettő kerül egy
falra, és sokszor kiderül, hogy tényleg mutatós. Az általunk
használt tervezőprogram nagyon sok szanitert, csaptelepet, csempét és bútort „felismer”, ami annyit jelent, hogy
a gyártók a termékeik műszaki leírását, jellemzőit, fotóit
kompatibilissé teszik a program számára, így azokat könnyű
beletenni a virtuális tervbe. A gyártók is tudják, hogy megéri
jelen lenni ebben a szoftverben, hiszen a világ számos táján
komoly fürdőszoba-szaküzletek dolgoznak vele. Magyar
fürdőszobabútor-gyártó cég is szerepel benne, akivel
nagyon szeretünk együtt dolgozni, mert gyorsan elérhetőek
és jó minőségűek a termékei – foglalja össze a látványtervezés további előnyeit Plangár Zsuzsa.
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SZÉNMONOXIDÉRZÉKELÉS
ÉS FAGYFIGYELÉS
– Az őszi, téli időszak biztonsági teendői
		
		
		
		
		
		
		

AZ ŐSZI, TÉLI IDŐSZAK
BEKÖSZÖNTÉVEL FOKOZOTTAN
ELŐTÉRBE KERÜLNEK A
SZÉN-MONOXID-SZINT
ÉRZÉKELÉSÉVEL ÉS A
FAGYVESZÉLLYEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK.

		

Írta: Szauder Rita

A leggyakoribb és legveszélyesebb háztartási balesetek
között tartják számon a szén-monoxid-mérgezést. Mi
okozza és ami még fontosabb: mit tehetünk a megelőzés
érdekében?
Az egyik legfontosabb feladatunk ebben az időszakban
a megbízható szén-monoxid-szint érzékelő beszerzése
legyen. Annál biztonságosabb egy berendezés, minél
nagyobb érzékenységű, és ami még fontos: nem elemmel,
hanem akkumulátorral működik - így évekig megbízható
védelmet biztosít.
De vajon mi az alapvető különbség az elemmel működő
és az akkumulátoros berendezések működése között?
Az, hogy egy elemmel működő érzékelőről sokan nem
tudják, hogy rövid időn belül szennyeződhetnek. Előfordulhat emiatt, hogy bár évekig szorgalmasan cserélgetjük

benne az elemet, már régóta nem is érzékel semmit. És
sajnos kevésbé ismert probléma az is, hogy előfordul lassú
mérgezés, amikor éppen csak szivárog a gáz, influenzaszerű tüneteket okozva - de egy megbízható, jó érzékelő
már ezt is kimutatja. Fontos tudni, hogy ezek a berendezések csak a gyártó által meghatározott ideig használhatók biztonságosan.
Ami vásárlásra vonatkozó fontos tudnivaló, hogy ajánlott
szaküzletben tájékozódni és beszerezni, és csak olyat válas�szunk, amelyikhez magyar nyelvű használati útmutató is
tartozik. Általában azt javasolják a szakemberek, hogy a
fűtőberendezéstől egy-másfél méternyire helyezzük el ezeket
az érzékelőket, mintegy másfél-két méteres magasságban,
a falak sarkától legalább harminc centiméterre.
A téli hónapok közeledtével a fagyveszély kérdése is aktuálissá válik. A nyaralótulajdonosok vagy azok számára,
akik sokat vannak távol az otthonuktól, a fagyfigyelés
nagyon hasznosnak bizonyulhat, és megelőzhetőek vele a
későbbi káresemények. Mivel a kazánok nem száz százalékban megbízhatók, egy egyszerű berendezéssel orvosolhatjuk a problémát. Ennek egyik legegyszerűbb módja, ha
a távfelügyelt riasztóberendezés mellé felszereltetünk egy
termosztátot, ami jelzi, ha egy bizonyos szint alá (általában
5 fok) csökken az ingatlanban a hőmérséklet. A távfelügyelet központjából ilyenkor rögtön értesítik a tulajdonost, így időben megelőzhetők a komolyabb problémák,
anyagi károk.
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Hűtést és
fűtést is kiszolgáló
rendszer:

levegő-víz
HŐSZIVATTYÚ
MA MÁR SOKKAL SZÉLESEBB
A PALETTA ANNÁL, MINTHOGY
FÁVAL FŰTSÜNK TÉLEN VAGY
GÁZZAL. AZ ALTERNATÍV FŰTÉSI
LEHETŐSÉGEK KÖZÜL MOST A
HŰTÉSRE ÉS FŰTÉSRE EGYARÁNT
ALKALMAS LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK ÉS KLÍMABERENDEZÉSEK
KERÜLTEK NAGYÍTÓ ALÁ.
Írta: Virág Henrietta

A hőszivattyúk legegyszerűbben
telepíthető, ezáltal legelterjedtebb
formája a levegő-víz hőszivattyú.
Ezek a berendezések alkalmasak az
épületek hűtésének, fűtésének és
melegvíz-ellátásának a kiszolgálására egyaránt, és egészen kedvező
üzemeltetési költség érhető el velük.

HUSZÁR LAJOS Huszár Hűtőtechnika, ügyvezető
– Ma már szinte minden új épület tervezésekor szóba kerül a majdani helyiségek megfelelő hűtése is – tájékoztat Huszár Lajos, a Huszár Hűtőtechnika ügyvezetője. – Már ekkor érdemes átgondolni azt is, hogy fogunk-e a
klímával fűteni, hiszen a két cél nagyban eltérő kiépítési igényekkel járhat.
A meleg levegő súlyánál fogva felfelé száll, míg a hideg lefelé. Így előfordulhat, hogy egy tetőteres lakásban akár egy beltéri egység is elég a
komfortos hűtéshez, de a fűtéshez már nem lesz az. A manapság forgalmazott legtöbb klímaberendezés alkalmas arra, hogy meleget is adjon. Az,
hogy melyik készülék mennyire optimalizált arra, hogy ténylegesen fűtsünk
is vele, abban már nagy különbségek vannak. Egyes készülékek akár a kinti
mínusz 15-20 °C mellett is megfelelőek.
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HATÉKONY MŰKÖDÉS
A levegő-víz hőszivattyú üzemelése hatékonyabb lehet,
mint ha levegő/levegő (a hagyományos értelmezés szerinti)
klímával fűtünk. Az átmeneti, hűvösebb napokon kiegészítő
fűtésként ezeket is gazdaságosan használhatjuk, de ha van
rá mód, érdemes padlófűtéssel kombinálni a rendszert. – Míg
a klímával történő fűtéshez 40-45 °C-ra kell a készüléknek
felmelegítenie a közvetítő közeget, jelen esetben a levegőt,
addig a padlófűtéshez szükséges vizet elegendő 35 °C-ra –
mondja Huszár Lajos. – Ennek a ténynek az SCOP (szezonális
teljesítmény együttható érték) értékének szempontjából van
jelentősége. Ráadásul az október 15-től április 15-ig tartó
hivatalos fűtési szezonban igényelni lehet az áramszolgáltatótól H tarifás mérőórákat is, ami azt jelenti, hogy ebben az
időszakban a hőszivattyú által elhasznált elektromos áramot
féláron kell megfizetni. Ha figyelembe vesszük, hogy a háztartásnak így egyáltalán nincs szüksége a gáz bevezetésére,
sőt kéményre sem, akkor a bekerülési költsége már nem is
tűnik sokkal többnek egy hagyományos fűtésénél. Hőtároló
rendszer kiépítésével programozható a szivattyú működési
ideje úgy, hogy az legtöbbet a legmelegebb órákban
dolgozzon. Okoseszközökre telepített alkalmazással további
hatékonyságot növelő beállítások érhetők el, összehangolva
a lakásba telepített hővisszanyerő szellőztetéssel. Például, ha
vártnál később érkezünk haza, akkor az üres lakás felesleges
fűtése elkerülhető. Az üzemeltetési költség napelemek telepítésével még tovább csökkenthető. Ráadásul itt nem kell félni
a füstgáztól sem. A korszerű berendezések viszonylag halk
üzemmód mellett tudják nyújtani a megfelelő teljesítményt.
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A KARBANTARTÁS FONTOS
– A kültéri egységen, még egy
kisebb berendezés esetén is,
óránként 1-3000 m3
levegő halad keresztül,
és az abban lévő por,
szennyeződés felrakódik a kondenzátorra. Amennyiben
csak klímatizálásra
használjuk a
rendszert, akkor évente
egyszer, ha fűtésre is,
akkor évente kétszer
karban kell tartani. A beltéri
egységnél a baktériumok lerakódását kell megelőzni, hiszen
azok nedves felületeken előszeretettel képződnek. Nemcsak az
évente ajánlott, alapos tisztítással tehetünk ez ellen, a helyes
napi használattal is csökkenteni lehet a baktériumok elszaporodásának kockázatát. Ha nyáron, a leállítás előtt pár
percig hűtés nélkül, csak szellőztető funkcióra kapcsoljuk a
klímát, akkor megszárad a hőcserélő felülete. Fűtés esetén,
téli időszakban a kültéri egységen létrejött olvadékvíz
megfelelő elvezetésére különös gondot kell fordítani, hiszen
a lecsöpögött, megfagyott víz balesetveszélyes – foglalja
össze a karbantartás, óvintézkedés legfontosabb momentumait Huszár Lajos.

HIRDETÉSEK
Ipari és kereskedelmi
hűtéstechnikai berendezések…
Technológiai, gabona és
folyadékhűtők…
Hőszivattyús berendezések és
rendszerek…
Hővisszanyerő szellőztető
berendezések…
Inverteres klímabererndezések
(monosplit, multisplit, VRF) …
forgalmazása, telepítése, javítása és karbantartása

AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE HA
HŰTÉSRŐL VAGY FŰTÉSRŐL VAN SZÓ
TERVEZZÜK EGYÜTT, KÖRNYEZETTUDATOSAN A JÖVŐT

H U S Z Á R H Ű TŐT E C H N I K A BT.
+36 20 329 4112
2700 Cegléd, Öreghegyi u. 23.
infohhuto.hu
www.hhuto.hu
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A JÖVŐ MÁR A
KONYHÁBAN VAN
MA MÁR A TELEFONUNK
SEGÍTSÉGÉVEL AZ EGÉSZ
VILÁGOT ZSEBRE TEHETJÜK,
MIÉRT PONT A KONYHÁNK
MARADNA KI EBBŐL?
KÉZENFEKVŐ, HOGY AZT A
TERÜLETET OKOSÍTJUK KI,
AMELY OTTHON A LEGTÖBB
IDŐT VESZI EL A CSALÁDTÓL.

tések, biztonsági beállítások a sütőkön.
Azonban, ahogy a technika fejlődött,
úgy csempészték be az okosabbnál
okosabb megoldásokat a háztartásba. - Ma már a legtöbb gyártó wifit
használ, hogy applikációval összekapcsolhassa a háztartás összes gépét
a telefonunkkal, ezzel megkönnyítve
a hétköznapokat, és csökkentve az
otthoni munkával töltött időt, hogy
több jusson a pihenésre és a családra
- mondja Vörös István, a kecskeméti
Konyhagép Stúdió üzletvezetője.

- Ahogy egyre többen fogják használni
ezeket a gépeket, előbb-utóbb elterjed
és beépül a hétköznapokba, hiszen
a világ efelé megy. A kényelem, a
biztonság és az idő felértékelődése
mind az életünket megkönnyítő okos
háztartási gépek mellett szólnak. Régiónkban ma ugyan még gyerekcipőben
jár az okosháztartás, de dinamikusan
fejlődik, és úgy gondolom, hogy négy
éven belül egy igazi digitális robbanásra
kell számítani - tájékoztat minket Bognár
András, a Whirlpool terméktrénere.

Külföldön az okosháztartás már nem
science fiction és Magyarországon is
van választék, de itthon még egyelőre
nem számottevő a használók köre, így
mondhatni még kísérleti fázisban van.

A háztartásban minden olyan gépet
felokosítanak a gyártók, amelyet
érdemes. Így lehet okos a sütőnk, a
hűtőnk, a kávéfőzőnk, a mikrónk vagy
akár a mosó- és mosogatógépünk is.

Írta: Vágsélei Csilla Sára
A gyártók mindig is törekedtek arra
hogy a háziasszony dolgát megkön�nyítsék. Nem új keletűek a különböző
programok a mosógépen, az időzí-

HIRDE
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OKOSTŰZHELY ÉS SÜTŐ
A sütés-főzés még egy avatatlan
szakácsnak is gyerekjáték lehet, hiszen
az applikációba épített recepttár
nemcsak a hozzávalókban segít,
hanem a főzési és sütési beállításokat
is megadja, hogy tökéletesen omlós
húst varázsolhassunk a család elé. Az
automata funkció képes arra, hogy
forrásban tartsa a vizet, vagy, hogy az
ételt egy megadott időpontra készítse
el. Az okossütő még akkor is jelez, ha
ideje megfordítani a húst. A recepttárba
menthetőek a kedvenc ételek és a saját
receptek sütési beállításai is. A biztonság
pedig teljesen alap az ilyen eszközöknél, a telefon segítségével bármikor
lezárható a sütő a gyerekek elől.
OKOSHŰTŐ
Milyen jó lenne tudni munkából hazafelé
jövet, hogy mi is van a hűtőben, vajon
kell-e vennem valamit a vacsorához. A
jövő hűtői beépített kamerával rendelkeznek, amely szükség esetén képet
készít, így a telefonunkon azonnal ellenőrizhetjük a tartalmát. A vakációmóddal elérhető, hogy csak a fagyasztó
működjön, hogy jelezzen a hűtő, ha
áramkimaradás van.

ETÉS
HIRDETÉSEK
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OKOSMOSÓGÉP
Az intelligens mosógépeken beállítható, hogy mikorra legyen kész a mosás,
szárítás, így nem fog órákig a mosógépdobban heverni a ruha mire hazaérünk.
Az automatikus mosószer adagolásnak
köszönhetően nem kell minden egyes
mosáshoz nekünk önteni a szert, és még
spórolunk is vele, hiszen mindig csak
annyit használ amennyire szükség van.
A legtöbb okos háztartási gép távolról
vezérelhető, és jóformán bármi beállítható rajtuk. Érzékelik, ha kifogy mondjuk
a tabletta vagy az öblítő, és probléma
esetén is jeleznek, akár a szerviznek
is. Pontos információt ad a meghibásodott alkatrészről, így az órákig
tartó szervizelés is megspórolható. - Az
okoseszközökben a konyha színterén
rengeteg lehetőség rejlik, csak még fel
kell ismernie ezeket a felhasználóknak.
A nem műszaki embereknek sem kell
tartania tőlük, hiszen felhasználóbarát
a kezelőfelület, és nem mellesleg az
összes okosgép hagyományosan is
használható, így a nagymama és a
technika rajongó igényeit is kiszolgálja
- hívja fel a figyelmet a Konyhagép
Stúdió üzletvezetője.

16.
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ÖNTÖZŐRENDSZER
TÉLIESÍTÉSE
ŐSSZEL VÉGET ÉR AZ
ÖNTÖZÉSI SZEZON. MÉG
A FAGY ELŐTT, IDŐBEN
KELL ELVÉGEZNÜNK AZ
ÖNTÖZŐRENDSZER
TÉLIESÍTÉSÉT.
Írta: Vágsélei Csilla Sára

Október közepétől a napi hőmérséklet +10 oC alá is süllyedhet, éjszakai
fagyok is előfordulhatnak, ekkorra már érdemes elvégezni a rendszer leeresztését. – Az öntözőrendszert kb. 25-50 cm-re telepítik a földfelszín alá, ahol a
föld fagyott lehet télen. A KPE csövek ugyan időtálló anyagok, de az évek alatt
a hőmérséklet ingadozására gyengülhet az anyag szerkezete. Illetve, ha a víz
benne marad a rendszerben, belefagyhat, és komoly károkat, a fém alkatrészeknél törést is okozhat – hívja fel a figyelmet Szurok Tibor, a Kramp Hírös-Agro
Áruház szakeladója.
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AZ ÖNTÖZŐRENDSZER LEERESZTÉSÉRE A SZAKÉRTŐ
HÁROMFÉLE MÓDSZERT AJÁNL:
1. Ürítés kézi leeresztőcsappal: Ezt a csővezeték
legmélyebb pontjára szokták kiépíteni. Zárjuk el
a főcsapot, majd nyissuk ki a végleeresztőcsapokat
és a mágnesszelepeket, hogy kifolyhasson a vezetékből a víz. Amint a szórófejekből is kifolyt a víz,
akkor zárhatjuk el a leeresztőcsapokat.
2. Ürítés automata ürítőszeleppel: Ez is a szárnyvezeték
legmélyebb pontján van elhelyezve. Működése
egyszerű, ha 0,7 bar alá esik a nyomás, vagy
ha leáll az öntözés, akkor a szelepek automatikusan kinyitnak, és a víz kiürül a vezetékekből. A
fagyok előtt ennél nincs más dolgunk, mint elzárni
a főcsapot, és a mágnesszelepeket kinyitni, hogy
azokból is tudjon távozni a víz.
3. Kifúvatás kompresszor segítségével: Ezt ajánlott
szakemberrel végeztetni. A kisebb rendszereknél,
min. 30 L/perc, nagyobb rendszereknél 70 L/perc
teljesítményű gép ajánlott. A főelzárócsap és
a visszacsapószelep utáni részen csatlakoztassuk
egy kézi csapos ürítő pontra. A főcsapot zárjuk
el, és nyissuk ki azt a csapot, amire csatlakoztunk
a kompresszorral. A vezérlőn indítsuk el azt a zónát,
amelyik a legtávolabb van a kompresszortól.
– Ne legyen soha az üzemi nyomás a kompresszorban
3.5 bárnál nagyobb. Ha már nem jön víz a szórófejekből, akkor mindenképpen kapcsoljuk le a kompresszort, mert a száraz csővezeték fel tud melegedni
a levegő súrlódásától, ami sérülést és anyaglágyulást
is okozhat – osztja meg velünk tanácsait a szakember.
– Az esővízgyűjtőket, szivattyúkat sem szabad elfelejteni
a tél közeledtével. A vizeskannákat, vízgyűjtőket vízteleníteni kell, és ajánlott azokat pincében vagy garázsban
tárolni a télen. A szivattyúkat teljesen szereljük le a
vezetékről, mivel ha víz marad a szivattyúházban, akkor
a fagy törést is okozhat. A szivattyú csőcsatlakozását
fedjük le, hogy ne kerüljön szennyeződés a csővezeték rendszerébe.
A szakértő szerint, ha ezeket a munkafolyamatokat
jól elvégezzük, akkor nincs más teendő, mint várni
a tavaszt. Majd az ősszel kinyitott mágnesszelepeket,
leeresztő csapokat, zónaszelepeket tavasszal zárjuk
el, és a rendszert töltsük fel újra. Vizsgáljuk meg hogy
nincs-e szivárgás, sérülés a rendszerben. Miután
a rendszert feltöltöttük, utána nyissuk ki újra a főcsapot.
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Egyedi kárpitos

BÚTOROK

UGYAN A KÁRPITOS BÚTORBOLTOK KÍNÁLATA
MANAPSÁG MÁR ELÉG NAGY, DE AZ IGÉNYEK ÉS
A LAKÓTEREK SAJÁTOSSÁGAI SOKSZOR MEGKÍVÁNJÁK AZ EGYEDI BÚTORTERVEZÉST. EBBEN AZ
ESETBEN TÖBB SZEMPONTOT IS FIGYELEMBE KELL
VENNI AHHOZ, HOGY ÜLŐ- VAGY FEKVŐHELYÜNK MINDEN ELVÁRÁSNAK MEGFELELJEN.
Írta: Vágsélei csilla Sára
- A legfontosabb kérdés, amit a tervezési fázis legelején
felteszünk az az, hogy mindennapi használatban lesz,
vagy csak alkalmi fekhelyként fog szolgálni a bútor. Mind
a kettő esetben fontos a jó minőség, de az utóbbinál
kevesebb szempontot kell figyelembe venni – mondja
Bóbisné Horváth Erzsébet, a Fantázia Bútorbolt üzletvezetője. A szakértő szerint fontos kérdés még, hogy mire szeretnénk használni a bútort, hová lesz rakva, milyen korú az, aki
használni fogja. Ezek mind olyan tények, amelyek nagyban
meghatározzák a darab teherbírását és méreteit.
FEKVŐ- VAGY ÜLŐFELÜLET KIVÁLASZTÁSA
- A fekvőfelület lehet szivacsos, bonell rugós vagy erősített
bonell rugós. Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a megfelelőt,
tudnunk kell a válaszokat a már említett kérdésekre. Ha
mindennapi használatra szánunk egy ülőgarnitúrát, akkor
érdemes az erősített bonell rugósat választani. Továbbá
fontos, hogy milyen súlyú emberek fogják használni
a bútort. 100 kg felett ugyancsak az erősített változatot
javasoljuk. A fekvőbetegek esetében extrém, mindennapos terhelésnek van kitéve az ágy, ezért az erősített
bonell rugó itt is megfontolandó - hívja fel a figyelmet a
Fantázia bútorbolt üzletvezetője. - Kisebb terhelés, kevesebb
használat esetén igény szerint választható a rugós vagy
a szivacsos megoldás is. Az olyan kárpitos bútoroknál, mint
az ágy vagy egy kihúzható kanapé, azért fontos, hogy
milyen korú az illető, mert egy idősebb, már nehezen
mozgó embernél vagy éppen a gyermekeknél oda kell
figyelni, hogy az ülőfelület ne legyen túl magas. A szakértő
szerint a rugó mellett érdemes a szivacs sűrűségére is rákérdezni, hiszen az befolyásolja az ülő-, fekvőfelület keménységét, így az élettartamát is.

MÉRETEK ÉS IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSA
A bútor méreteinek lemérését pontosan kell végezni
és nem csak a bútor helyét kell figyelembe venni. - Ha
valaki egyedi bútort rendel, akkor mindenképpen mérje
le az ajtók, a lépcsőházi fordulók, lift méretét is, hogy
ne az utolsó pillanatban derüljön ki, hogy a várva várt
bútor nem fér be a lakásba - figyelmeztet a szakértő. Sok
méretet és irányt kell okosan eldönteni, hogy a végeredmény igazán jól szolgáljon minket. Ilyen például a fekvőfelület hossza, szélessége és a fekvőmagasság. Gondolni
kell az ágyneműtartó nyílásának irányára és típusára is.
A szakemberek jól irányzott kérdéseivel ezek a válaszok
gyorsan meglesznek, és a nappali vagy háló méretéből
kiindulva is tudnak többféle típusú kárpitozott bútort
ajánlani. Fontos még, hogy nem elég a fekvőfelület
mérete, bele kell kalkulálni a karfa és a keret területét
is a bútor végleges méretébe. Gyermekek heverőjének
megválasztásánál figyelembe kell venni azt is, hogy pár
éven belül már kicsi lehet az ágy, ezért lehetőség van
olyat választani, ami alakítható, így a kisgyermekkor után
is kényelmesen használható.
KETTŐS HASZNÁLATÚ KÁRPITOZOTT BÚTOR
Kétszobás lakás esetében a szülők sokszor a nappaliba
kényszerülnek, így a sarokülő vagy a kanapé ággyá
avanzsál. Felmerül a kérdés: hogyan lehet kettős használatra
tökéletesen kényelmes bútort készíteni? - Ebben az esetben
jóformán napi 24 órás használat alatt van a bútor. Ilyenkor
én mindig az erősített bonell rugós és erősített keretes
megoldást javaslom több okból is. Egyrészt nagyon strapabíró, másrészt ez a felület keményebb, mint a csupán rugós,
és ennek ellenére van egy kellemes puhasága, vagyis ülni
és aludni is kényelmes rajta - magyarázza Erzsébet.
TARTÓSSÁG
Mindenképpen érdemes minőségi anyagokat választani, hiszen hosszútávra tervezünk a bútorainkkal. A szöveteknél is ezt kell figyelembe venni. A hálóbútornál lehet
egy kicsit csalni, oda akár elegendő lehet a középkategóriás is, hiszen csak este használjuk és ágyazzuk. Azonban a
szakértő a kettős használatú, illetve nappali bútoroknál már
elengedhetetlennek tartja a legminőségibb és könnyen
tisztítható kárpitokat.
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Lufi van a lakáspiacon?
Vizsgáljuk meg a kérdést két irányból, nemzetközi és belföldi szemszögből.
A 2008-as válságot és az azzal járó ingatlanpiaci összeomlást Amerikából örököltük, az ott felelőtlenül kihelyezett fedezet nélküli
hitelek borították a bilit. Majd ennek hatása gyűrűzött tovább, és söpört végig Európán is. A mostani időkben is sokan előre vetítik
egy recesszió kialakulását, amit úgyszintén a tengeren túlról várnak. A mostani helyzet azonban más. Most az amerikai vállalatok
tőzsdei értéke sokkal reálisabb, mint 2007-ben volt. 2007-ben irreálisan értékesnek tartottak olyan vállalatokat is melyek veszteségesek voltak, vagy alig termeltek jövedelmet, ma a piaci árak mögött valós teljesítmény, profit van. Valamilyen kisebb mértékű
visszaesés várható, már csak a piaci ciklikusság miatt is, de ez koránt sem lesz oly mértékű, mint a 2008-as volt. Ezen okfejtés
alapján a hazai ingatlanárak inkább stabilizálódása, mint visszaesése várható.
Itthon az utóbbi 3-4 évben jelentősen emelkedtek az ingatlanárak. Az emelkedésért főképpen az felelős, hogy a nagy kereslet nagy
kínálattal találkozott alacsony hitelkamatok mellett. A keresletet többek között az alacsony kamatok gerjesztették, a befektetők
nagyobb hozamot remélhettek egy ingatlan befektetésen, mint bármilyen banki terméken. A fővárosban és az iparosodott
megyeszékhelyeken a nagy bérleménykereslet is ezt támogatta. A fiatal családok a jelentős családtámogatási programoknak
köszönhetően ugyancsak növelték a keresletet. Ez a fokozott kereslet találkozott a kedvezményes 5%-os áfakulccsal, mely hatására
robbanásszerűen beindultak az új lakásépítési beruházások, melyek mellett folytak az állami és egyéb ipari fejlesztések is. Ez
jelentős emberi erőforrást emésztett fel amellett, hogy nagy építőanyag igény jelentkezett egyszerre a piacon. Sok építőanyag
gyártó a 2008-as válság hatására csökkentette a kapacitását, így sokáig nem voltak képesek kiszolgálni az új megnövekedett igényeket. Ez kisebb fennakadásokat és jelentős anyagár-emelkedéseket okozott. A munkaerőben hasonlóképpen hiány keletkezett,
nagy béremelésekkel lehetett a dolgozókat megtartani, a munkaerőhiányt sokszor csak külföldről lehetett pótolni.
2019 év végén az 5%-os áfa megszűnik, 27%-os áfával lehet az új lakásokat értékesíteni, ami az árak emelkedéséhez vezet, azaz
kereslet csökkenéshez. A kérdés az, hogy a piac el tud-e viselni egy 22%-os árnövekedést? Ha nem, akkor a beruházónak kell a
haszonkulcsból engedni, amennyiben a megemelkedett költségek miatt képesek rá. Ezen körülmények miatt már most látszik,
hogy sokkal kevesebb új lakásépítési projekt indul, mint tavaly ilyenkor. Lassan az 5%-os lakások kifutnak, és a kínálat jelentősen
csökkenni fog. Valószínűleg a szűkülő kínálatban nem várható árcsökkenés, hiába esik vissza egy kissé a kereslet, ez nem lesz
olyan mértékű, mint a kínálat csökkenése. A szabályozás értelmében, aki új lakásra még 2019-ben vételár előleget fizet, az ezt
5% áfakulccsal teheti meg. Tehát akinek van rá lehetősége, és megbízható építő céget talál, az sokat spórolhat egy előrehozott
befizetéssel. Aki nem teheti, azok számára már léteznek olyan banki konstrukciók, amelyek segítségével a bank kifizeti még idén
a vételárat a kedvezményes áfatartalommal.
Jelenleg Budapesten 1 millió forint felett van az új lakások átlagos négyzetméterára. A legnépszerűbb kerületben már alulról súrolja 2 milliót. A legkedvezőbb külső kerületekben csaknem 600 ezer forintos a négyzetméterár. Kecskeméten jelenleg a frekventált
helyen épülő megújuló energiákkal felszerelt lakások négyzetméterára van 600 ezer forint körül. Érdemes még idén új lakásba
beszállni, hisz áremelkedésre és szűkülő kínálatra kell számítani. Fontos azonban, hogy csak megbízható cégtől vásároljunk.
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A HŐSZIGETELÉS
ma már nem kérdés,

KÖTELESSÉG

 Z ŐSZ AZ ÉPÍTKEZÉSEK SZEMPONTJÁBÓL
A
A HŐSZIGETELÉS IDŐSZAKA, HISZEN AZ
IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK EKKOR A LEGALKALMASABBAK A HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKHOZ.
A Merkbau Kft. szakértői szerint azonban a teljes körű
hőszigeteléshez ennél többre van szükség: modern,
jó hőmegtartó képességgel rendelkező nyílászárók és
átszelelésmentes tetőszerkezet nélkül továbbra is számolnunk
kell télen az elillanó, nyáron pedig a bekúszó hővel.
TUDATOS MEGRENDELŐK, HIÁNYZÓ KIVITELEZŐK
Nemrégiben adta közzé a Mapei Kft. legfrissebb kutatási eredményét1, amely egyértelműen igazolta: már szeptember elején
csúcsra jár a hőszigetelési szezon, magasan kvalifikált szakembereket és kivitelezőket pedig alig találni. Az ok rendkívül
egyszerű: szeptemberben és októberben ideális az időjárás
a hőszigeteléshez, így a kivitelezések ekkorra koncentrálódnak. Ráadásul a szakemberhiány sem kedvez a fokozódó
kereslet kiszolgálásának. – Évek óta folyamatosan nő a hőszigetelő rendszerek iránti kereslet, amely mögött részben a
2020-tól életbe lépő energetikai szabályozások, részben pedig
a tudatos vásárlói magatartás áll – mondják a Merkbau Kft.
szakértői. Hozzáteszik: építőanyag-kereskedelmi hálózatuk
vevői az alacsonyabb árkategóriás hőszigetelő anyagok helyet
ma már kifejezetten azokat a rendszereket keresik, amelyek
segítségével otthonuk A+ vagy A++ energetikai minősítést szerezhet. Ezt a fent említett felmérés is alátámasztotta:
az általuk megkérdezett építtetők 72%-a szerint a hőszigetelő
rendszerek legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelő képesség
mellett a tartósság, a páraáteresztő-képesség és vízállóság. Az
ár csupán 40 százalékuk számára kiemelkedő jelentőségű.
A MEGFELELŐ SZIGETELŐANYAGOK ÉS RENDSZEREK KIVÁLASZTÁSA
A megfelelő hőszigetelőanyagok kiválasztása nemcsak az
energiahatékonysággal, hanem a csökkenő fűtési, illetve
1

hűtési költséggel is egyet jelent. A homlokzati hőszigetelés
központi elemei a polisztirol hőszigetelő lapok, amelyek eltérő
vastagságban vásárolhatók meg. A szakértők a 20-30 centiméteres változatokat javasolják, ezek segítségével az ingatlan
a kifejezetten magas energetikai szabványoknak is megfelelhet, sőt, akár a passzívház minősítéshez is hozzásegíthet.
– A homlokzati hőszigetelőanyagokat színük szerint is megkülönböztethetjük – mutatnak rá az építőanyag-kereskedelmi
hálózat szakértői. A fehér színű, hagyományos EPS-lemezeket a
homlokzaton használják, a lábazati térbe rózsaszín, zöld vagy
kék színű lapok kerülnek, amelyek víztaszító tulajdonságaik
révén rendkívül jól ellenállnak a felcsapó esőnek, fagynak.
Szintén jó választások lehetnek az innovatív grafitos hőszigetelő lapok, amelyek a hagyományos EPS-lapokhoz képest 23
százalékkal jobb hőszigetelőképességgel bírnak. Ezek telepítésével nemcsak az épület energiahatékonysága fokozható, de
vékonyabb kivitelezésük révén helyet is megtakaríthatunk.
A KULCS A KISZÁMÍTHATÓ IDŐJÁRÁSBAN REJLIK
Különösen fontos azonban figyelembe venni az időjárási körülményeket, amelyeknek a homlokzati hőszigetelőanyagok
optimális kötési folyamata miatt kell megfelelőnek lenniük. – A
ragasztóanyagok és a vékonyvakolat felvitele is megköveteli
az optimális hőmérsékletet. 30 ºC körül és erős szél esetén a
kötési folyamat felgyorsul, a vakolat pedig idő előtt elveszítheti
víztartalmát, azaz megéghet – magyarázzák a szakértők, akik
szerint a helyzet éppen fordítottan alakulhat 5 ºC alatti hőmérséklet esetén. Ekkor ugyanis a kötési folyamat lelassul, akár le
is állhat, amennyiben pedig rendkívül magas a páratartalom,
a száradás elhúzódhat, a vakolat sérülhet, foltossá válhat.
Megéri azonban belevágni a homlokzati hőszigetelésbe.
FENNTARTHATÓ OTTHONOK ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS
– Mérések igazolták, hogy megfelelő szigetelés nélkül a rezsiköltség akár négyszeres is lehet, így a beruházás viszonylag
rövid idő alatt megtérülhet – teszik hozzá az építőanyagkereskedelmi hálózat szakértői. Hosszú távon meggyőződésük szerint érdemes még továbbgondolni mindazt, amit
a fenntartható otthonról gondolunk. Az építőanyag-gyártók
is egyre nagyobb figyelmet fordítanak az innovatív megoldásokra, legyen szó akár a klímatéglákról, a korszerű nyílászárókról vagy éppen az egyre hatékonyabb hőszigetelési
technológiák fejlesztéséről. Szerintük ezek már középtávon is
a figyelem középpontjába kerülhetnek. – Az innovatív technológiák kidolgozása az építőipar más területein is nagyobb
szerepet kaphat. A hektikus időjárási viszonyok miatt ugyanis
felerősödhet a tetőszerkezeteket és a csatornaszerkezeteket
érő külső behatások mértéke, és az ehhez kapcsolódó erózió
is, így az építőanyagok esetében ezen a területen is folyamatos kutatás-fejlesztés szükséges – húzzák alá a szakértők.
Merkbau Kft.

Mapei Kft: Bedugul a hőszigetelés piac?, https://www.mapei.com/hu/hu/sajtokozlemenyek-es-hirek/hirek-es-esemenyek/esemeny-reszletei/2019/09/06/bedugul-a-hoszigeteles-piac
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Merkbau Kft.
az új HÁZ Centrum tagja
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BALKONLÁDA
BÁR MOST MÉG EZERNYI SZÍNBEN POMPÁZIK KÖRÜLÖTTÜNK MINDEN, NÉHÁNY HÉT MÚLVA SZÜRKÉBB, KOMORABB LESZ A TERMÉSZET. AKKOR FOGNAK JÓ KEDVRE DERÍTENI BENNÜNKET A SZÉPEN GONDOZOTT BALKONLÁDA
VIDÁM, SZÍNES VIRÁGAI, ZÖLD NÖVÉNYEI.

A legtöbb virág a fagyveszély
beálltáig
biztonságban
van
a kertben, de még az olyan hidegtűrő
virágok is, mint a mindenki által
ismert, sokféle színben pompázó
árvácskák, jobban örülnek, ha
fedett helyen tároljuk őket. Az ablakpárkány például, ahol napfény éri
őket, de védve vannak a szirmokra
hulló
hópelyhektől,
tökéletes
számukra, és a fagyos hideg is
mérsékeltebb az ablakban, mint kint
a kertben. Az árvácska nagyon sok
színben kapható, a sárga szirmok
például a téli hónapokban is
a napsütést idézik, a színes virágok
pedig egymás mellé ültetve vidám

kavalkádot adnak. Az öntözést
a hidegebb napokon is igénylik.
Ma már egyre több kert és balkon
díszei
a
krizantémok,
melyek
nagyobb területet igényelnek, de
színes szirmaik már egyáltalán nem
a
temető
hangulatát
juttatják
eszünkbe. Válasszunk kisebb példányokat, olyat, amelyiken sok bimbó
van – ezek késő őszig virágot hoznak
majd, és tavasszal, enyhébb téli
időszakban akár újra kinyílhatnak.
Mérsékelt hidegben télen is virágzik
az erika, ebből is feltétlenül szerezzünk be a balkonunkra. Virágai
lilás-bordós-rózsaszínes
árnyala-

Télen?
túak. Nagyon hasonlít a csarab
nevű növényre, amely viszont a téli
fagyokat is túléli. Ősszel jellemzően az
erika virágot árusítják a boltokban.
A díszkáposzta egy nemesített
káposzta, amely színes is, ehető is,
vitamindús is a késő őszi, téli hónapokban. Kékes, lilás, bordós takarólevelei a leghidegebb mínuszokban is
védelmet biztosítanak számára, így az
egész telet átvészeli. Nagyobb balkonládában az erkélyen is vígan megél,
egymástól körülbelül 30 cm távolságra ültetve. Vízigényes, ezért ahogy
a többi virág esetében, úgy a díszkáposztánál se feledkezzünk el az öntözésről. A napfényes helyeket kedveli.
A fűszernövények közül jellemzően
a metélő petrezselyem az, amelyik
a balkon dísze lehet, és a káposztához hasonlóan vitaminforrás is.
Kertészetekben nem beszerezhető,
ezért érdemes tavasszal magról vetni
és folyamatosan gondozni, így őszre,
télre megerősödik, és akár a hideg
napokat is kibírja.
Végül, de nem utolsó sorban
egy kis kedves örökzöld növény:
a kövirózsa. Akár önmagában, akár
más növények mellé, kiegészítésként is
ültethetjük ezt az igazán hálás növényt.
Nagyon sekélyen gyökerezik, ezért egy
sziklakertből válasszunk néhány rózsát,
és egyszerűen csak a földlabdácskájával együtt költöztessük át a balkonládánkba. Télen-nyáron jól érzi magát
mindenhol, és gyakorlatilag semmilyen
törődést nem igényel.
Szauder Rita
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TAKARÉK
BABAVÁRÓ HITEL
Tegye meg
az első lépést!
THM1:
0,46%
THM2:
6,51%

Akár kamatmentesen is!
• Állami kezességvállalás
• Hitelösszeg 2 millió - 10 millió Ft
• Futamidő 60 - 240 hónap
• Szabadon felhasználható, nem hitelcélhoz kötött
• Gyermekvállalási támogatással a fennálló hiteltartozás kiváltható

www.patriatakarek.hu

A THM az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével, 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre, az állami kamattámogatás és 3 év törlesztési szüneteltetés figyelembe vétele mellett került meghatározásra - a feltételek teljesülése esetén -, a THM2 a feltételek nem teljesülése esetén 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre került meghatározásra, mely tartalmazza a jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatás összegét és a 60. hónapot követően a kamattámogatás elvesztése esetén érvényes hitelkamat mértékét. (THM1: kamattámogatott időszak alatt; THM2: kamattámogatás elvesztése esetén) A hitel folyósítása és
törlesztése az Ügyfél által a Hitelintézetnél vezetett forint lakossági bankszámlájára / banszámlájáról történik, melynek fenntartása az egész futamidő alatt szükséges.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.
A Takarék Csoport személyi kölcsönei a https://takarekcsoport.hu/atm-es-fiokkereso weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhetőek el. A
Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat jogát fenntartják.

