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Kedves Olvasó!
Lépten-nyomon a problémáink okozóját a válságnak 
tulajdonítjuk. Lehet, hogy a válság helyzetének keze-
lésében van a hiba? Az emberek igénye a szebbre, 
jobbra továbbra is élni fog! Miközben türelmetlenül 
várjuk a kedvezőbb időszakot, addig a partnercégeink, 
a vevőink ritkábban keresnek fel, elfelejtik termékein-
ket, leszűkül a piac.  Helyébe betörnek az újak, akik 
bátrak, mernek befektetni, új termékekkel előállni. 
 Keresik a reklámot, az új felhasználókat, új kapcsola-
tokat, az új forgalmazókat termékeiknek! A talpon 
maradás üzleti kockázattal is jár! A jó üzletember tisz-
tában van azzal, mindenképpen tovább kell lépnie! Ke-
resnie kell az új lehetőségeket, új termékeket, vagy a 
termékeinek új piacot! 

Áruinak reklám kell, méghozzá többféle csatornán! 
A cég határozottsága, jó hírneve megmarad, ha min-
dent megtesz a stabilitásáért, növekedéséért. Ennek 
következtében nem fordulnak el tőle a bizalmatlan 
vásárlók! A gyártóknak, kereskedőknek, viszonteladók-
nak ehhez nyújt segítséget lapunk!

Az otthonteremtéshez, lakásfelújításhoz nélkülöz-
hetetlen a beépíteni kívánt anyagok összhangja. Ennek 
egyik fontos eleme a megfelelő burkolat, lehet az bel-
téri, vagy kültéri. A burkolatok, a beépített tárgyak, 
amelyek nap, mint nap velünk vannak, kiszolgálnak, 
akár egy életen át, meghatározott szerepet kapnak 
épületeinken, lakásunkban. Fontos a harmónia, amely 
hangulatunkat, esztétikai érzetünket és kényelmünket 
befolyásolja, alakítja. Nem mindegy, hogy milyen a 
házunk látványa, berendezései, korszerűsége, a szemet 
gyönyörködtető tere, növényzete, terasza, térkövei, 
díszburkolatai,- hiszen az otthonunk, ahol a napjaink 
kezdődnek és végződnek. 

Belsőépítészek büszke tulajdonosok fantáziáját 
megmozgató megoldásokat kínálnak azon padlóbur-
kolati rendszereikkel, amelyek segítségével merész el-
képzelések is megvalósíthatók.  

A külső, belső burkolatokkal foglalkozó szakembe-
reket készséggel igyekeznek kiszolgálni a segédanya-
gokat gyártó, importáló, forgalmazó cégek az új, kor-
szerű előírásoknak megfelelő áruik bemutatásával, 
ajánlásával.

A szerkesztőség 

Kiadó:  Generál -F Kft, 1450 Budapest 9, Pf./4, 
Tel./fax: 06-1-240-43-51, 
szakinfo@general-f.hu

Nyomda: D-Plusz Nyomda

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
szerkesztőségünk nem vállalja a felelősséget!

Előzetes a következő szám tartalmából:

• épületgépészet
• megújuló energiák,
• szerelvények
• épületvillamosság,
• fény-, világítástechnika,
• épületautomatizálás
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Parador – minõség  
a padlóburkolatokban
 
A Parador a laminált padlók területén 2009-ben is mara-
dandót alkotott. A Paravision (A Parador által bevezetett 
újdonságok premiere) óta eltelt néhány hónap bizonyította, 
hogy a minőségi padlóburkolatok iránt egyre növekvő igény 
mutatkozik. A már megszokott TrendTime és Classic sorozat 
bővítéseképpen nézzük, hogy milyen újdonságokkal lepte 
meg a világot a német gyártó:

A legnagyobb innováció a nyomtatás minőségében, és 
hatékonyságában jelentkezett. A „direct printing) techno-
lógiával a Parador 2009-től elsőként a Földön képes nagy 
felbontású képet nyomtatni a padlóra. Ennek segítségével 
lehetővé, és elérhetővé vált az, hogy egyedi padlóburkolatot 
tervezzen mindenki, aki szeretne. 

Lehet a padlón fénykép, céglogó, egyedi tervezésű gra-
fika. 

Lehet a szállodáknak, áruházaknak, cégeknek saját ter-
vezésű padlója. 

A Parador természetesen megalkotta a saját felületeit is. 
A hat világhírű dizájner Edition néven igazi padlókülönlegessé-
geket tervezett, majd a Parador saját csapata is előrukkolt né-
hány ötlettel, amelyek ma már szériában is megrendelhetők.

A TrendTime 6 nagy formátumú laminált hajópadlói igazi 
kuriózumnak számítanak a padlók világában. A 9 mm-es ha-
jópadlók tökéletesen idézik a régi, kicsit megkopott eredeti 
tömörfa padlókat. Legkeresettebb színeink a Cognac tölgy, 
a Barrique tölgy és a Fehér tölgy.

Fiberon Tropics kültéri 
padlóburkolatok
A szintetikus kültéri padlóburkolatok koronázatlan királya 
megérkezett Magyarországra. A jatoba és mahagóni szín-
ben gyártott gyönyörű és exotikus teraszburkolatok kor-
látlan lehetőséget rejtenek. Csak az elképzelésünk szabhat 
határt a teraszra, lépcsőre, medence partjára, süllyesztett 
jakuzzi köré rakható kültéri padlóburkolatok elhelyezésének. 

A Parador ezennel elhozta önnek Magyarországra is ezt 
az Amerikában és Nyugat-Európában már igen népszerű 
terméket. 

Látogasson el a Parador Ürömi bemutatótermébe, ahol 
érdeklődhet kültéri padlóink iránt. A szintetikus burkolatokon 
kívül Európai fából készült kültéri fapadlók várják kedves ér-
deklődőinket és viszonteladó jelöltjeinket.

A Parador dinamikusan bõvülõ  
hálózatába új partnerek  
jelentkezését várjuk. 

A kiemelt Parador partnerek különleges odafigyelést,  
értékesítési-, és marketing támogatást, professzionális  
webes felületet, értékesítési és terméktréningeket,  
és személyes eladást segítő képzést,  
kész üzleti koncepciót kapnak.

A jelentkezéseket az üzlet fotójával és üzleti tervvel  
együtt a következő e-mail címre kérjük elküldeni: 
roland.vezse@paradoronline.hu

Azon partnerek jelentkezését várjuk, akik késznek érzik 
magukat magas minőségi kategóriába tartozó  
termékeket megfelelő színvonalon képviselni.

Parador Képviselet:
Eventus-Trade Kft.
2096 Üröm, Kõbányai út 16.
Tel.: 26/550 177
Fax: 26/550 178
Mobil: 30/336 0874

Felhívás

szakinfo_epiteszet_2009_02.indd   2-3 6/23/09   10:18:42 PM



Elegáns és praktikus egyszerre – PoliWood

4 Szakinfoépítészet  Külső- és belső burkolatok

Elegáns és praktikus egyszerre – PoliWood

Külső- és belső burkolatok  Szakinfoépítészet 5

Íme, a fapadló burkolat, amely akár egy napra is 
lerakható, aztán gyorsan felszedhető és más-

hol letehető ismét. Vagy szolgál minket hosszú évtizede-
ken át. Kültéren, vizes helyen, medence mellett. Még nap-
ágy sem kell, ráfekhetünk, hiszen nem éget a tűző 
napsütésben sem. Magyar design, mediterrán hangulat: ez 
a PoliWood.

Szép, mert célszerû

A „PoliWood” olyan termék, amely győzelemre született, 
mert egyesíti magában a kültéri padlótól elvárható legjobb 
tulajdonságokat. A műanyag tartórács kettős funkciója: a víz-
elvezető képesség és a mindenfajta felületre való alkalmaz-
hatóság. A burkolólapok természetes szépségét az értékes 
faanyag kirajzolódó erezete adja.

Elegáns és praktikus egyszerre

A „PoliWood” olyan padló, ami stílust kölcsönöz a ház külső 
környezetének. Elegánssá teszi a szabadban lévő területeket. 
A rendszer egyszerűségének (praktikus voltának) és a felszíni 
vonalak szépségének, valamint a sima és csúszásgátolt felü-
letváltozatoknak, plusz a négyzet- illetve téglalap alakú for-
máknak köszönhetően megfelel minden, a kültéri padlózattal 
szemben támasztott követelménynek. Ideális a kertben pihe-
nő sarkok és sétáló utak kialakítására, és a kerti lak, valamint 
az úszómedence körüli terület burkolására.

Vízelvezető képessége, víztaszító- és a nedvességgel 
szembeni ellenálló képessége miatt tökéletes akár szau-
nák, wellness központok burkolására is. Elegánssá tesz ve-
randákat, éttermek kerthelyiségeit és minden külső környe-
zetet, a gondosan válogatott akác és gőzölt akác lécek 

gyönyörű rajzolatának igézetével. Az elemek erezetét egyen-
ként vizsgálva fedezzük fel azok technikai és esztétikai tulaj-
donságait.

Benne van az anyag! – akác ill. gõzölt akác

A gőzölt akác azok választása, akik a kakaóbarna árnyalato-
kat részesítik előnyben, míg a natur akác azoké, akik a válto-
zatos burkolatokat kedvelik, amelyeken az narancssárga-vilá-
gos szín dominál..

Nagyon kemény és tartós termék készül belőle, ami alkal-
mas párás, nedves környezetben való használatra is. Finom a 
textúrája, jól kivehető és vaskos az erezete a felszínén. A fa 
legbelső rétegének színe friss, zöldesbarna, sárgásbarna és 
vörösbe hajló árnyalattal.

Sokoldalúsága és számtalan felhasználási lehetősége 
révén, a PoliWood az ideális megoldás ahhoz, hogy megte-
remtsünk magunk abszolút eleganciáját és komfortját.

A padlólap járófelülete tömör fából készül, ezek egy speci-
ális műanyag rácson

helyezkednek el. Egyedisége a mobilizálhatóságában, egy-
szerű és gyors lerakhatóságában rejlik. Az egymásba pattintás 
rendszerének köszönhetően egy kattintás elegendő ahhoz, 
hogy könnyen lerakjuk a padlót bármilyen alátámasztási felü-
letre, és ugyanolyan könnyedséggel eltávolítsuk.

Széleskörű alkalmazása: teraszok, medencék, kerti sétá-
nyok és balkonok. Alkalmas és higiénikus szaunákba, fitnesz 
centrumokba és fürdőtelepek helységeibe.

A PoliWood akác ill. gőzölt akác fából készül, amely több, 
mint 12 -féle minta szerint rakható le, egyedi igény szerint 
kialakítható. Lerakása különösebb szakértelmet nem igényel 
(esetenként: a járólap egyszerű kézifűrésszel a megfelelő mé-
retre vágható).

PoliWood elõnyei

–  a fa által nyújtott magasabb komfort érzet
–  egyedi igény szerint kialakítható felület
– egyszerű és gyors lerakás
– mobil (bármikor felszedhetjük)
–  lerakása szakértelmet nem igényel
– számtalan felhasználási terület
– formáját és méretét megtartja
– az időjárás hatásainak ellenáll

PoliWood felületkezelése

A termék alap felületkezelt (alapozó impregnáló olaj és 
második réteg teraszolaj) tehát lerakás után egyből hasz-
nálatba lehet venni.

Teraszolaj: egy magas minőségű, speciális olaj kültéri 
teraszok, faépítmények, stégek felületkezelésére alkalma-
sak. Magas minőségi növényi olajok impregnálják és fris-
sen tartják az új fafelületeket, a régieket pedig megújítják, 
meggátolja a fa kiszáradását, repedését.

Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépsé-
géről és megakadályozzák a korai szürkülést...

Takarítását a felületkezelésnek köszönhetően teljesen 
hagyományos módon végezhetjük (felmosásnál erősen 
maró tisztítószert ne használjunk!), súlyosabb sérülés vagy 
karcolás esetén egyszerűen a sérült felületet megcsiszol-
juk és utána a megfelelő olajjal ejavítjuk.

Cégünk kültéri fa padlóburkoló gyártásával és forgalmazá-
sával foglalkozik.
Jelenleg Magyarországon 11 nagyáruházban és 18 viszont-
  eladonál kapható a termékünk.
Ausztriába és Szlovéniába 3 éve folyamatosan szállítunk.
Az álltalunk gyártott fa padlóburkoló (poliwood) terrmékre 
5 év gyártói garanciát adunk.

Elegáns és praktikus egyszerre – PoliWood

PoliWood Team kft.
Hungary
8960 Lenti Kápolnai u.75
Fax:+3692/352-402

PoliWood Team KFT.
Tel:+0620/3305677
(Korlátolt Felelőségü Társaság)

Emai: info@poliwood.hu
Web: www.poliwood.hu
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A padló jóval több annál, mint csupán valami, amin 
járunk: a padló képezi az alapot. A padló megjelenése, 
például a színe, a felülete, a mintázata a lakberende-
zés sikerének fontos eleme.  A BerryFloor 10 kollek-
ciójában 100 színközül választhat, rövid vagy hosszú 
panelek, vastagok vagy vékonyak, minimál vagy rusz-
tikus megjelenés, különleges designszínek, természe-
tes fa- és kőmintázat, kiegészítők… a BerryFloornál 
minden megtalálható, hogy megteremthesse ottho-
nában a teljes összhangot. A BerryFloor-ral megvaló-
síthatja álmai otthonát, ebből a kollekcióból biztosan 
megtalálja az Önhöz legjobban illő padlót.

Mitõl kiemelkedõ minõségû laminált  
a BerryFloor?

–  Kiemelkedő minőségű HDF alap,
–  A BerryLOC örökgaranciás klikkrendszer, ami tökélete-

sen zár és illeszkedik a kapcsolódási pontokon,
–  A BerryFloor padlói fózolását saját dekoranyagával von-

ja be,
–  A BerryFloor laminált a speciális lézervezérlésű vágás-

nak köszönhetően válik tökéletesen befejezetté,
–  A különleges gyártási folyamatok is biztosítják az egye-

di megjelenést:  matt, selyem vagy csillogó felület, 
mikrofó zolás, valódi fa- és kőmintázat.

A BerryFloor márkanév garantálja az I. osztályú 
minõséget, az ár/érték arány pedig egyenesen kiváló.

Megérkezett a HydroPlus

A BerryFloor termékek felülete a speciális dekorpapír mi-
att már alapesetben is mindig vízálló. A HydroPlus egy 
BerryFloor által kifejlesztett új technológia, ahol minden 
panel széle, illetve klikkrendszere egy különleges 
vízlepergető eljárással van kezelve. 

Ennek eredményeként Ön egy teljesen vízálló laminált 
padlót kap, ha pontosan követi a lerakási útmutatót és a 
BerryFloor kiegészőket használja. 

A hagyományos laminált padló ugyan könnyen 
kezelhető, de a nagyobb vízmennyiséget nem bírja ki, ezért 
a BerryFloor kifejlesztette a HydroPlust, melyet probléma 
nélkül lerakhat nedves helyiségben és felmoshat vizes 
ronggyal vagy akár takarítószerekkel is.

Mostantól nem kell aggódnia, ha gyermeke vagy ked-
venc háziállata kiönt valamit a padlóra, mert az Ön 
BerryFloor HydroPlus padlója nem ijed meg egy kis 
víztől!

A minõségi laminált padló: 

Art-Wood Stúdió
3200 Gyöngyös, Kolozsvári u. 7/2.
Tel.: 30-617-6535
Fax: 37-304-185
artwoodstudio.bt@chello.hu
www.artwoodstudio.hu

Vízálló laminált padlót keres?

Magyarországi importőr:

Art-Wood Stúdió • 3200 Gyöngyös, Kolozsvári u. 7/2.
Tel.: 30-617-6535 • Fax: 37-304-185

E-mail: artwoodstudio.bt@chello.hu • Web: www.artwoodstudio.hu

Viszonteladói partnerek jelentkezését várjuk!
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A budapesti Csempecentrum megkezdte a Nowa Gala gyár 
termékeinek a forgalmazását. 
A lengyel gyártó termékei európai minőséget kínálnak el-
érhető áron.
A Nowa Gala burkolólapok széles felhasználói körben 
nyújtanak megoldást a burkolási igényekre. Egyaránt al-
kalmazhatók lakásokban, közösségi helyiségekben, üzle-
tekben, közintézményekben, ipari környezetben.

A termékcsaládok különböző stílusokban (modern, mini-
malista, klasszikus, márványhatású, fémhatású, kőha-
tású, mediterrán), változatos és jól variálható méretek-
ben (15 × 15, 15 × 30, 30 × 30, 45 × 45, 15 × 60, 30 × 60, 
60 × 60), különböző színvilágokban rendelhetők. Több 
termék is választható matt, illetve fényes felülettel. 

A belsőépítészek és tervezők rendkívül kedve-
lik az ilyen változatos és könnyen dekorál–
ható burkolólap családokat. Modulár rendsze-
rük miatt könnyedén alakíthatók ki attraktív 
 felületek a burkolat többféle méretét alkal-
mazva, változtatva..     

A termékek közül több család is választható 
úgynevezett retifikált, azaz méretre vágott 
változatban, amely lehetővé teszi a minimális 
fugaszélesség használatát vagy a zártfugás 
burkolást. Ilyen esetben legjobb, ha egyeztet 
a kedves vevő egy szakemberrel a megvalósí-
tásának lehetőségeiről.

A Nowa Gala nagy hangsúlyt fektet a kie-
gészítő és dekor elemek gyártására is.  Kíná -
latában megtalálhatók a hálós mozaik 
 bur kolatok, dekorként vagy felületként al kal-
mazva, padló dekorok, sarokelemek, konyhai 
dekorok, tükör keretek, nagyméretű pad ló-
dekor  képek.

A Csempecentrumban burkolási 
ötletekkel, bemutató termékek-
kel tudunk segíteni a kiválasztás-
ban.  Kiváló minőségű burkolási 
segédanyagainkkal (csempera-
gasztó, fugázó, szigetelő és tisztí-
tóanyagok) garantálható, hogy a 
burkolata tartós és esztétikus le-
gyen.

Várjuk a magánvásárlók, tervezők, 
és lakberendezők látogatását, ér-
deklődését. Üzletünkben a Nowa 
Gala termékei mellett további 
20 gyártó több ezer terméke közül 
is választhatnak. 

Nowa Gala burkolatok 
– új,  változatos forma, színvilág!

Címünk: 
Budapest, IV. Megyeri út 7/A 
Tel: 06 1 272 09 86
www.csempecentrum.hu
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Textil hátoldalú, 130 cm
széles vinil tapéták. Tartó-
sak, ütésállóak és esztéti-
kusak. A vinil tapéta továb-
bá fény- és kopásálló, ned-
vesen  tisztítható/fertôtlenít-
hetô és javítható. A kollek-
ció egy része ezen túlme-
nôen különleges felületke-
zelést kap, mely a mecha-
nikai ellenálló képességet és
a baktériumállóságot fokoz-
za. Több száz szín és minta
áll rendelkezésére. A vinil ta-
pétákon kívül széles a vá-
laszték szövött és nemszö-
vött textil (len, selyem, pa-
mut, viszkóza, poliészter,
stb.) tapétákból is.

Marmoleum®: Fantáziadús
és igazán természetes, al-
lergiamentes linóleum
burkolatok a világ elsôszá-
mú gyártójától.  2 méter
széles tekercsek, valamint
50x50 cm-es modul lapok
177 színben. Lábazatként
felhajtható, hézagmente-
síthetô. Felhasználási terü-
letek: oktatási, szociális és
egészségügyi intézmé-
nyek, irodák, lakások. 
ColoRex®: Az elektronikai
ipar, tisztaterek, mûtôk
nemzetközileg elismert
vezetôképes burkolata.

Kül- és beltéri gumi sport-
burkolatok, szintetikus
sport pázsitok, sportléte-
sítmény felszerelések, (le-
látó ülések, kosárlabda pa-
lánk, bírói emelvény, stb.)
Felhasználási területek: 
tornatermek, fitness, bel-
és kültéri atlétikai ver-
senypályák, általános lab-
dajáték pályák, pl. röplabda,
kézilabda, tenisz, labdarú-
gás, golf stb.

Buklé, velúr és tûfilc szô-
nyegek, antisztatikus /disz-
szipatív változatban is.
Alkalmazási területek:
irodák, kulturális létesít-
mények, valamint szállo-
dák, vendéglátó-ipar, ela-
dóterek. Minôség, ked-
vezô ár-érték arány, széles
választék

Piacvezetô brit design
burkolat gyártó termékei
elegáns üzletekbe, étter-
mekbe, irodákba, igényes
enteriôrökbe. Fa, fém, kô,
kerámia stb. padlóbur-
koló anyagok természet-
hû, szintetikus másolata,
igen széles minta és szín-
választékban. 
Nagy kopásállóságú me-
legburkoló lapok, melyek
mérete az eredeti burkoló
anyagok természetéhez
igazodik. 

Egyedülállóan gazdag szín-
világú, exkluzív design szô-
nyegpadlók és modul szô-
nyegek 8 különbözô közü-
leti minôségben (630-tól
1400g/m2 súlyig), 100%
poliamid, illetve 80/20%
gyapjú/poliamid összeté-
telben. A több mint ezer
mintát és színállást felö-
lelô kollekcióban egya-
ránt megtalálhatóak a
klasszikus és modern min-
ták, az irodai és a szállodai
rendeltetésû termékek.
Lehetôség egyedi mintá-
zással történô gyártásra.

A Flotex szônyeg elektro-
sztatikus„flocking”eljárás-
sal készül: egy négyzetmé-
terre 70 millió egyedi szál
kerül beültetésre. Ennek
köszönhetôen kiemelkedô
mechanikai és tisztítható-
sági tulajdonságokkal ren-
delkezik. Atka- és allergia-
mentes, vízálló, baktéri-
um- és gombaálló. Szabá-
sa, fektetése egyszerû,
nem foszlik.
Alkalmazási területek: ven-
déglátó-ipar, egészségügyi,
szociális- és oktatási intéz-
mények, irodák, szállodák,
üzletek, áruházak, stb.

Biztos lépés Az életrevaló szônyeg

Itt minden lehetséges

-és a falak megszólalnakA természetes megoldás

Minden, ami sport A klasszikus padlószônyeg

2 méter széles, tekercses,
csúszásmentes biztonsági
burkoló anyagok, típustól
függôen alumínium-oxid,
kvarc, és szilícium-karbid
erôsítéssel. Vinil alapa-
nyagból üvegszálas szövet
hordozó rétegre épülnek,
így formatartóak, nagy
kopásállóságúak, érdesí-
tett felületük csúszásgátló.
A burkolat anyaga bak-
térium- és gombaálló, he-
gesztéssel hézagmentes-
sé tehetô, vízálló, vízzáró
felületet alkot.

MINÔSÉGI PADLÓ- ÉS FALBURKOLATOK

A Brit Allergia Társaság 
ajánlásával.

I N T E R F L O O R  L I M I T E D �

1142 BUDAPEST, Erzsébet királyné útja 125 
T e l e f o n :  3 8 3 - 2 1 3 1 ,  F a x :  3 8 3 - 2 9 3 5
e - m a i l :  t o p t r a d e @ t o p t r a d e . h u
w w w . t o p t r a d e . h u

®

Minôség és design kompromisszumok nélkül

Szônyegalátétek, parketta alátétek
Ragasztók, kiegyenlítôk, melegburkolási segédanyagok

FLOORING SYSTEMS

TTnewA4.leaflet  5/28/09  8:20 AM  Page 1

TTnewA4.leaflet  5/28/09  8:22 AM  Page 2
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Pontosan ilyen különleges, előre mutató anyag a folyékony tex-
tiltapéta, mely „tudásával” kiemelkedik társai közül. Legalább 
10–15 évre szóló falburkolat, ami nem tévedés, abszolút iga-
zolható. Valójában a fenti idő letelte után sincs 
gond az anyaggal, csak egyszerűen megunjuk a 
színeket, változik a stílusunk, más lesz az elvárá-
sunk az otthonukkal szemben, más lesz az igé-
nyünk. A kenhető tapéta alapanyaga a textil 
darálék, mely antiallergén, így allergiások mel-
lett is használható. Esztétikai szépsége nem el-
hanyagolható, kifejezetten szép miliőt nyújt ez 
az anyag, hiszen otthonosságot áraszt, melegsé-
get sugároz. A fantáziánkkal játszva egyedi falak 
kialakítására is nyílik mód, rusztikusként is kiala-
kítható a külleme, de akár gyerekeknek, lendüle-
tes, fiatalos kinézetű szobák falainak felkenésére 
is lehetőséget ad, ráadásul a lakás bármelyik 
helységében felhasználható. Előbbiek alapján 
tehát minden korosztály igényét ki tudja elégí-
teni. Színeiben nagyon különböző lehetőségek 
rejlenek.  Árnyalatok, keverési technikák is a vál-
toztathatóságát bővítik, így akár azonos színeket 
szinte teljesen más struktúrával is ki lehet alakítani.  (márvá-
nyos, összemosott…) A tapéta, az  anyaga miatt hő-és hang-
szigetelő tulajdonságokkal is bír, mely legalább 25%-ot je-
lent akár a fűtésnél, de a hűtés idején is. A vizes területek 
burkolásánál sem kell elfelejteni ezt a flexibilis anyagot, 
ugyanis a párát is tökéletesen bírja a tapéta, viszont közvet-
len víznek nem lehet kitenni! 

Nem kell tovább gyakorolnunk azt az elvet, miszerint pl. a für-
dőben, a legjobb, ha plafonig csempézünk, hanem csak a feltétle-
nül szükséges magasságban, és helyeken kell a szilárd burkolatot 
használni. Az új építésű házaknál sem kell kivárni a „bűvös” 2 
évet, mivel ez a kenhető anyag flexibilis, ami annyit jelent, 
hogy a falon történő repedéseket elrejtve teljesen egybefüggő 

marad. Amikor a tapéta kireped, akkor már olyan mértékű a repe-
dés a falon, amit már ez az anyag sem bírt el, ez legalább fél cm! 
Természetesen ez is javítható! A konyhába a legtöbb gondot a 

falak, vagy esetleg normál tapéták gyors elszíneződése adja, 
de a cégünk által forgalmazott anyag nem szívja be a szagokat, 
és évek multával sem színeződik, sárgul be a felület. Meg kell 
említeni, hogy a tapéta egyszerűen, és könnyen javítható, így 
foltmentesen varázsolhatjuk „újjá” az esetlegesen sérült felületet. 
Jogosan felmerülő kérdés a tisztítása, de ez sem probléma, hi-
szen tisztítható, bár nincs rá szükség, de nem kell más, csakis 
egy száraz kefe, vagy a háztartásokban használatos porszívó!

Az egyik legfőbb ok, ami még a kenhető tapéta mellett szól, 
hogy többször felhasználható! Természetesen ezt is bizonyított. 
A textiltapéta lehetőségei megadják azt is, hogy akár elnagyol-
tabb formákat, alakzatokat kenjünk a falra. Így történt ez pl. egy 
társasházi lakásban is, ahol a belépőket egy timpanon fogadja, 
oszlopokkal. Előfordult már, hogy szivárványt, vagy épp a gyermek 
nevét „varázsoltuk” bele a tapéta felületébe, mely különleges, 
egyedi képet ad. A több mint 10 éves gyakorlatunk alatt renge-
teg otthont, irodát, üzletet alakítottunk át ezzel az anyaggal, 
amit ügyfeleink az óta is elégedetten használnak.

Természetesen önállóan, kis kézügyességgel akár Ön is fel 
tudja kenni a falra a tapétát, de ebben segítünk leírásainkkal is.

A hét minden napján állunk a kedves érdeklődők rendelke-
zésére, előzetes bejelentkezés alapján! Változó akciókkal vár-
juk Önöket is!

Kérem, forduljon hozzánk bizalommal, készséggel  állunk 
rendelkezésére!

Folyékony textiltapéta,  
a tökéletes változás varázsa…

Falburkolási lehetõségek? 
Most is sokan gondolkodnak ezen a kérdésen, akár lakásfelújítás előtt állnak, akár teljesen új otthonuk még beavatat-
lan falfelületéről legyen szó. Manapság szinte naponta hallani más-más falburkolási újdonságról, mellyel egyre hihe-
tetlenebb, változatosabb lehetőségeket kínálnak. Hát, érdemes elgondolkodni a következőkön…

GSFB KFT
1188 Budapest, XVIII. Határ u. 119/a (48/a) 
Tel:  06-1-294-66-09 • 06-209-174-730
www. gsfb. hu

A Megrendelő általában stílusban, formákban gondolko-
dik, ami megvalósításához a cég tervező mérnöke tud se-
gítséget nyújtani és tudunk tervezői segédletet is adni.
Kandallóinkat az elmúlt 80 év tapasztalatait felhasználó 
saját fejlesztésű fűtőbetétünkkel építjük. Egyedi megol-
dásként, a helytakarékos, két oldalra, a díszburkolat 
mögé széttolható ajtót használjuk, hagyományos osz-
tott máriaüveges, vagy osztatlan modern kerámiaüve-
ges változatban.  A sárgaerezett, vagy antikolt kandalló-
ajtóink és dísz légrácsaink hangsúlyos megjelenítésével 
egy új stílust honosítottunk meg. 

Külön említést érdemelnek az új fejlesztésű egyedi, extra 
nagy méretű, feltolható tűztereink, amelyek ajtaja a tisztí-
táshoz külön lenyitható. Egy, vagy több oldalas változat is 
lehetséges.

Egyéni igények szerinti kovácsoltvas termékeket is készí-
tünk, barokk, mediterrán és modern stílusban, kovácsoltvas 
rácsok, korlátok, kapuk és előtetők formájában. 

Kerti partikhoz elengedhetetlen a magas színvonalú, 
komplex grillező egység, nemes anyagok felhasználásával. 
A grillező és bogrács párosításán kívül kialakításra kerülhet 
még lávaköves sütőlap, gáztűzelésű wok-tál, mosogató és 
előkészítő pult, esetleg sütő kemence.

Dente Kandalló Stúdió

1184 Budapest
Jegenye fasor 15/a.

Telefon: 06 1 216 5696
Mobil: 06 20 9353-806
Honlap: www.denkekandallo.hu
E-mail: denkekandallo@ewi.hu

Kandallóépítés hagyományokra alapozva, de extra 
modern formákban is, egyedi igények szerint tervezve!
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–  Bármilyen vastagságú falat tudok képezni, mert hajlít-
ható a sarok kialakításánál.

–  Egyszerű szerszámok szükségesek a kő megmunkálásá-
hoz: derékszög, vízmérték, barkács kés, henger, 2 mm-es 
fogazott glettvas stb… A flex kő alakítható, szabható 
 drága gépek, és gyémánt tárcsák nélkül. 

–  Méretek: Az előállítási méret 2,4 m × 1,1 m,   továbbá: 
100 cm × 50 cm, 70 cm × 35 cm, 60 cm × 30 cm, 50 cm 
× 25 cm , 25 cm × 15 cm kerekített sarkokkal, 30 cm × 7,5 
cm bontott téglaforma.

– Szerkezetei: lehet finom, durva.

Mire is ragaszthatjuk?

Ez egy fontos kérdés. Fagyálló vakolatra (kültéren lábazat és 
kerítés vakolásánál tilos meszet használni) hőszigetelő rend-
szerekre, csatornacsövek, műanyagok, fa, üvegfelületek, fém 
anyagok esztétikai burkolására. Ilyenkor jön a kérdés, készít-
hetünk-e kőhatású autót is?

Igen!

Természetnek köszönhetően színvilága is bőséges. A föld 
színeiben pompázik!

A tisztítása, mivel a termék felrakás után speciális anya-
gokkal kezelhető, (de a kő színét nem változtatja meg) 
ezért egy nagynyomású vízsugárral illetve autómosó ke-
fével mosható. Ha grafiti szennyezésnek van kitéve, ott 
grafiti elleni védelemmel látjuk el. Egy speciális folyadék-
kal eltávolítható a felirat!

Flex követ könnyedén szabhatjuk a hátoldaláról. 

Ajánljuk tervezőknek, lakberendezőknek, kivitelezőknek  
szíves figyelmébe!

Flex-kő
2612 Kosd, Csabakirályfi utca 2.
Tel.: 06 30 365 88 26
E-mail: gsasvari@sasvarikandallo.hu
Internet: www.flexko.hu

FLEX-kõ

A mai vliágban, amikor meghalljuk, hogy flex-kő, mire is 
gondolunk?

Egy olyan termékre, mely nagyon speciális eljárással 
illetve gépekkel készített agglomerát.

Nem merev, hanem rugalmas, formázhatom, hajlítha-
tom gömbre, hengerre, különböző profilokra stb.

Természet alkotta dolomit, andezit, bazalt, riolt kö-
vekből készült termékek, melyeknek kopásállósága ill. 
fagyállósága igen nagy, ezért bátran használhatjuk lába-
zatok, homlokzatok, kerítések, oldal- és fedlapok, bel-
ső falak, fürdőszoba, konyha, szobabútorok, esztétikai 
burkolására, szökőkutak, virágládák, síremlékek, szobrok 
készítéséhez, akár művészi alkotások pl.: tájképek készí-
téséhez stb., de leginkább úgy vélem a képzeletünk szab 
határt.

Ragasztására mindössze 3kg flex ragasztót kell hasz-
nálnunk.

Elõnyei:

–  Könnyű, ezért személygépkocsival is könnyen szállítható 
(nem kell teherautó)

–  Ragasztható: gipszkartonra, OSB-re, üvegre (világító kő-
ként), nem teherbíró felületekre, fémre, fára, betonra, va-
kolatra ( jó minőségű) hőszigetelő rendszerek burkolására, 
díszítésére.

–  Gazdaságos, 1nm kőből 1nm falburkolatom lesz! Ez a sza-
bálytalan köveknél kb.0,6- 0,8 nm, attól függően mennyire 
faragtam össze. Mivel a követ nem kell faragnom, így nincs 
veszteségem! A felrakásban nyert idő is rengeteg pénz-
megtakarítás! Mégis szabályos formát kapok!

–  Fugázó anyag nem kell a fugázásához, mert a saját ra-
gasztójával fugázom.

–  Hajlítható, ezért kerek- gömbölyű, profilformákat is tudok 
burkolni, akár több nm egybefüggő falat is fuga nélkül!

Kreatív kõ a FLEX-kõ!  
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Kopikõ
Koptatott,  

gömbö-
lyített  
kődarabok 

sétányok, 
sziklakertek,  

teraszok  
díszíté-
séhez. 

Többféle 
méretben.

 
 
Gardenit
Gyorsan szikkadó dekoratív kőzetzúzalékok kerti sé-
tányok, parkolók kialakításához. Több színben és 
szemcsemé retben.

Vágott kõlapok és kõblokkok
Egy-, kettő-, vagy mind a hat oldalán kívánt méretre 
vágott kőlapok és kőblokkok. Burkolásra, vagy falra-
kásra is használható, fagyálló natur kőből.

Látogasson el hozzánk, nézze meg többi termé-
künket is (burkolópalák, kertészeti kőbútorok, ke-
rítéselemek, lép cső elemek, virágsziklák, ...).
Kérje katalógusunkat, vagy tekintse meg honla-
punkat! Szeretettel várjuk!

Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.
3909 Mád, Bartók Béla u. 7–9. 
Tel.:  (47) 348-537 • (47) 348-288 
Honlap: www.geoproduct.hu

Tokaj-Hegyalja kõzeteibõl!
Miért is menne messzebbre?! És mindez termelõi áron!

Falazó és faragó, építõkövek
Jól faragható, vágható, csiszolható, fagyálló termés-
kő darabok. Széles felhasználási területű termék 
 sárga, zöldesszürke, zöld, lilásvörös, fehér színek-
ben.

Monumentális Sziklakövek
Szoliterként vagy sziklakert részeként, vagy emlék-
művek kialakításához. Többféle színben, többféle kő-
zetből.

Sziklakertkövek, díszkövek
Sziklakertek, szökőkutak, kültéri vízesések, parki térel-
választók, sáncok, rézsűk, támfalak kialakításához. 
Többféle színben. Válogatott, darabolt, bányanyers kő-
tömbök raklaphálóba rakva. Személyes megkeresés 
esetén saját kezű válogatás lehetősége is adott. Egy-
színű vagy vegyes felhasználás esetén is dekoratív.

Építõkövek, burkolókövek, sziklakertkövek
és sok más ötlet kertekbe, lakásokba, amivel egyedivé varázsolhatja környezetét
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Rusztikus téglaburkolatok kül és beltérre

18 Szakinfoépítészet  Külső- és belső burkolatok

Stílusok, trendek, „divat-irányzatok” 
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RuSzTIKuS 
TÉGLABuRKoLAToK 
KÜL ÉS BELTÉRRE

Az általunk készített téglaburkolók 
alapanyagát 60–120 éves, hagyo-
mányosan kézzel készült nagymé-
retű tégla adja. Válogatás és tisz-
títás után kerülnek feldolgozásra 
a kiválasztott darabok, amikből 
 különböző méretű, színárnyalatú 
vágott burkolólapok készülnek

A tégla szeletek igen változatos színárnyalatban jelennek meg, mert a 
régi téglák alapanyag összetétele és égetési hőmérséklete különböző 
még akár az egyes darabokon belül is. Így a vágott téglalapokból igen 
egyedi burkolatok készíthetők.

Felületük a vágásból kifolyólag lehet sima, de készülhet érdes kivitel-
ben is, ezért  alkalmas rusztikus és mediterrán stílusú felületek kialakí-
tására. A belsőépítészetben változatos burkolatok alakíthatók ki: teljes 
falfelületek, pultok, boltívek, kandallók… 
Kültéren alkalmas lábazat, homlokzat, kerítés vagy akár oszlop burko-
lására is.
A burkolólapok a felhasználás célja szerint egyedi méretre vághatók.

A tégla szelet felragasztásához mindig szilárd felület szükséges és flexi-
bilis ragasztó használata javasolt.

Kültéri felületeknél az elkészült burkolatot védeni kell a csapadék víztől 
és egyéb környezeti hatásoktól ezért minden esetben impregnálószer 
használata javasolt.

Beltéri felhasználás esetén a fokozott igénybevételnek kitett felületek, 
mint konyhafalak, pultok vagy padlók burkolása után kell a megfelelő 
felületkezelésről gondoskodni.

Rusztika 3000 Kft.   

Elérhetőségeink:

7090 Tamási Szabadság u. 92.

Tel.: 06-30-9931878

Email: rusztika@tamasinet.hu

Web: www.rusztika3000.hu

Az eddigi évek kedvelt irányzata, kertekben a mediterrán 
stílus volt, mely még ma is nagyon népszerű, ívelt for-
máival, természetes alapanyagaival – a burkolatokat te-
kintve, elsősorban természetes bányászott kövek és fa.

Ez az irányzat azonban változik és egyre népszerűbbek a 
minimál stílusban épített kertek, természetesen hasonló 
irányzattal kivitelezett ház és belsőépítészeti megoldások ki-
egészítéseként. Teret hódít, a minimál stílushoz néhány ele-
mében hasonló, de anyagaiban eltérő „retro”, mely már a 
kertek tervezésénél és kivitelezésénél is hangsúlyt kap. Itt in-
kább a letisztul formák (első sorban szögletes vagy szabályos 
kör alakzatok) a jellemzőek. Nagyobb szerepet kapnak a 
mesterséges (gyártott) kövek, és egyre több teret hódítanak 
a fém és és az áttetsző vagy üveg felületek. Természetesen a 
fa alapanyagok jól illenek ezekhez a stílusokhoz is. Ezen anya-
gok kombinációja néha meghökkentőnek tűnhet, ám a vég-
eredmény mindenképpen stílusos és elegáns lehet, szakszerű 
tervezéssel és kivitelezéssel.

Igazán figyelemre mél-
tó változás mely megfi-
gyelhető környezetünk 
tervezésénél is; az az 
életmód változtatás, 
szemléletváltás.  Egyre 
gyakrabban kapunk fel-
kérést, hogy egy-egy 
kert tervezésénél ve-
gyük figyelembe a Feng 
Shui szabályait, formák, 
anyagok tekintetében. 
Ebben az esetben nagy 
hagsúlyt kell fektetnünk 
az anyagok harmóniá-
jára és többféleségére.
A Feng Shui szabályai 

pontosan előírják a formákat és az egymással párosítandó 
anyagokat fémet, követ, fát stb..  Egy-egy stílus – természe-
tesen a megfelelő burkolat és növényzet kiválasztásával – 
a lakásokon belül is teret hódíthat.

Mindezeket figyelembe véve; igen izgalmas és változatos 
életterek születnek, melyekben igazán kikapcsolódást és fel-
frissülést, feltöltődést hoz, néhány óra eltöltése. 

Bármilyen anyagot válasszunk is, mindíg ügyeljünk  arra, 
hogy a burkolatok, kertek megtervezéséhez, kivitelezéséhez 
megfelelő leinformálható szakembereket keressünk, így nem 
érhetnek minket később – kellemetlen – meglepetések.

Összeállította: Benefi Éva

Stílusok, trendek, „divat-irányzatok” 
a kertben és a burkolatokban….

A képeken az ABIES Trend Kft. munkái láthatók!

ABIES Trend Kft. – Minőség a kertépítésben…..!
www.abiestrend.eu • abiestrend@gmail.com
Tel: 0630/94-22-656 • 0670/33-22-656, 
Fax: 23/347-186
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HOTEL GELLÉRT GYÓGYSZÁLLÓ KUPOLÁINAK SZIGETELÉSE  KEMPEROL 2K-PUR RENDSZERREL
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Az Enterol Kft ÉMSZ-díjai
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ÉMSZ: Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok magyarországi Szövetsége
Az  ÉMSZ jogi tagjai kivitelezők, pártoló tagjai anyaggyártók és kereskedők, magánszemély tagjai építészek, szakmérnökök, ter-
vezők, oktatók, szakértők.
Az 1998-ban alakult ÉMSZ törekszik arra, hogy tagjai és pártoló tagjai munkája révén megbízható, tartós, esztétikus és a fel-
adatot legjobban megoldó, gazdaságos tetők, szigetelések és fémlemezmunkák készüljenek.

Az Enterol Kft ÉMSz-díjai
Budapest, X Cserkesz u. - EPK Sion - opeion szigetelés
ÉMSZ „’94. év tetője” pályázaton „Különdíj”

Komárom - Monostori Ipari Park – NOKIA ipari csarnok tetőszigetelés készítése
ÉMSZ „’95. év tetője” pályázat „Kategória Díj”

Siófok - Műemlék víztorony - kéregbeton tető szigetelés
ÉMSZ „’98. év tetője” pályázaton „Különdíj”

Budapest, Apáczai Csere János u. - Mahart székház - homlokzati teraszok szigetelése
ÉMSZ „’99. év tetője” pályázat „Elismerő oklevél”

Budapest, Kerepesi út – Michelin Hungária Kft - kb. 10 db tetőszigetelés felújítás
ÉMSZ „2002. év tetője” pályázat „Elismerő Oklevél”

Komárom -Monostori Ipari Park – NOKIA ipari csarnok – lapostető szigetelés
ÉMSZ „2003. év tetője” pályázat „Megosztott Kategória Díj

Komárom - Monostori Ipari Park- Savcor Csarnok-lapostető szigetelés
ÉMSZ „2005 év tetője ”pályázat  „Kategória Díj” (2006.március)

Budapest – Hotel Gellért Gyógyszálló műkő kupolák – bevonat szigetelés 
ÉMSZ „2008 év tetője ”pályázat  „Különdíj” (2009.április)

Budapest – TÁRSASHÁZ XIII.ker Jakab utca - műanyag lemez fedés -lapostető szigetelés
ÉMSZ „2008 év tetője ”pályázat  „Különdíj” (2009.április)

Kivitelezõ adatai:

Név: ENTEROL KFT.
Cím: 2040 Budaörs, Károly király út 90.
T.: +36 23 500 083
Fax.: +36 23 500 084
mobil: +36 20 352 472

Felhasznált fõbb anyagok:

KEMPEROL 2K-PUR VIZSZIGETELÉSI RENDSZER

A Hotel Gellért Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciójának 
homlokzat felújítása kapcsán, az épületen lévő kő-kupolák 
teljes felújítása és hosszú távú védelmének megoldása vált 
szükségessé.

A műkő felületen kisebb-nagyobb megnyílású, rendszerte-
len elhelyezkedésű repedések látszottak, melyeken keresztül 
több helyen beázott a kupola, átnedvesítve a belső kérget.

A tervező rugalmas anyagot írt elő már a műkő repedé-
seinek tömítésére is, és a szigetelőanyag kiválasztásánál 
is azokat a tulajdonságokat tartotta fontosnak, melyekkel 
a KEMPEROL egyértelműen bír: a nagy hőingadozások-
nak való ellenállás, a hosszú időn keresztül 
megőrzött rugalmasság, a felület 
mechanikai védelme, a páradif-
fúziós képesség, valamint az 
összetett csomópontok 
egyszerű kialakításának 
lehetőségei, mind 
érvként álltak a 
KEMPEROL 
szigetelés 
alkalma-
zása 
mellett.

KEMPER SYSTEM Gmbh. egy új termékét a Kemperol 
2K-PUR folyékony, poliuretán bázisú, oldószermentes, 
és nem utolsó sorban szagtalan szigetelőanyagát hasz-
náltuk.

A Kemperol szigetelések minden esetben poliészter filc 
beágyazással készülnek, jellemzően 5 cm-es átlapolással. 
A kupolák felső, sima részéhez szükséges nagyméretű filcek 
kivágása cégünk telephelyén történt, mivel az állvány szű-
kössége nem tette lehetővé a filc kiterítését és pontos sza-
bását. Az extrémen tagolt felületek – félgömb díszek, ová-
lis rátétek, valamint a sűrű függőleges bordázás – tökéletes 
szigetelése sem okoz problémát a folyékony bevonat-szige-
telés alkalmazása során. Hogy a „kő-jelleg” megmaradjon 
a kész szigetelésre záró-rétegként 04-08-as sóskúti 
kvarchomokot szórtunk a folyékony 2K-PUR-ba. Ez meg-
szokott eljárás teraszokon, erkélyeken, és egyéb vízszintes 
felületen, de kihívást jelentett a kupola ívelt és függőleges 
részein.

A munkát sikerrel átadtuk, a kupolák nem áznak, hosszú 
időre megoldódott a nehezen megközelíthető részek tar-
tós védelme, és nem csorbult a részletgazdag megjelenés-
ből adódó esztétikai élmény sem.

A Kemperol rendszer ismét bizonyította, hogy 
nem csak ipari, de műemléki környezet-

ben is tökéletesen megállja a he-
lyét.

HoTEL GELLÉRT GYÓGYSzÁLLÓ 
KuPoLÁINAK SzIGETELÉSE  
KEMPERoL 2K-PuR RENDSzERREL
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Stamisol homlokzati fólia
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Stamisol homlokzati fólia
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Műszaki adatok

Anyaga: Poliészter szövetre felvitt különleges 
akrilát bevonat.

Színe: különböző színekben

Súlya: ~220 g/m2

Ekvivalens diffúziós 
légréteg vastagsága:

Sd ~0,09 m

Tűzvédelmi besorolás: VKF 5.3 vagy B2

Szabadtéri  
időjárás-állóság:

tartósan UV-álló 

Tekercshossz: 25 m

Tekercsszélesség: 250 cm

Felület: 62,5 m2

Poliakril anyagú páraáteresztõ homlokzati fólia 

Egy homlokzat az emberi testhez hasonló felépítésű. Tartal-
maz egy hordozó részt, e fölött helyezkedik el a hőszigetelés 
védőfunkciója, – a zsírréteghez hasonlóan - és ismét csak e 
fölött a legkülső bőrréteg, ami tömítő és védőrétegként szol-
gál. Különösen fontos – elsősorban az épületfizika szempont-
jából – a homlokzati fólia páraáteresztő képessége, ami lehe-
tővé teszi az épület egyszerű lélegzését, illetve szabályozza 
az átszellőzést és a pára-diffúziót. 

A bevonatkészítő technológiával gyártott Stamisol®-fóliák 
különféle alkalmazásoknál jöhetnek szóba, a tetők és hom-
lokzatok védelme szempontjából. A víz- és szélzáró szövet-
tel elérhető a gőznyomás ellenőrzött szabályozása, és ez 
 megteremti a félig átszellőzött épületek előfeltételeit. 
A Stamisol®-szövet így klímaszabályozóként hat, azaz az 
épület nedvessége rajta keresztül belülről elpárologhat, és 
gőz formájában kívülre távozhat és közben az épületet óvja 
is a csapadéktól.

A Stamisol® FA homlokzati fólia jelenti a tökéletes tömí-
tőanyagot a fa és fém alépítménnyel rendelkező nyitott vagy 
zárt, hátsó szellőzésű homlokzatok számára. Az erős UV-
állóság és időjárás-állóság, az egyszerű fektetés és a tartozé-
kok kiterjedt köre a fa- és fémhomlokzatok ideális kiegészítő-
jévé avatják a Stamisol®-t. A Stamisol® FA kiemelkedő 
ellenálló képessége korlátozás nélkül teszi lehetővé nyitott 
burkolatok kivitelezését. Mindegy, milyen nagy a homlokzat 
felülete és milyen alépítmény használatos, a Stamisol® FA 

fontos funkcionális eleme a szigetelés és nyersfalazott épület 
védelmének. Nincs már szükség bonyolult és drága dupla 
homlokzatokra.

STAMISoL CoLoR

A STAMISOL textilanyaga is teljesen új lehetőségeket nyit az 
építész és a tervező alkotó fantáziája számára, amit más 
homlokzat-burkolattal alig lehet megvalósítani. Például meg 
lehet valósítani kontrasztokat vagy transzparens hangsúlyo-
kat, vagy különböző fémes megjelenést, vagy teljes felületre 
kiterjedő egyéni nyomtatást lehet kidolgozni. Különösen ér-
dekes hatás jön létre a STAMISOL FT-t kombinálva a mögé 
helyezett színes STAMISOL COLOR homlokzat-tömítéssel, 
ami a textilanyag áttört struktúráján átsejlik.

STAMISoL HoMLoKzATI FÓLIA

Forelcok Bt.

Reiner Róbert
tel.: 06 (30) 912-8588
fax: 06 (34) 373-467

E-mail: info@forelockbt.hu 
web: www.forelockbt.hu
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Legyen otthona szobrásza
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Varázsoljon nagyobb nappalit otthonába!
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Xella Magyarország Kft.
1139 Budapest, Teve u. 41.
Tel.: 237-1180 Fax: 237-1181
www.xella.hu

Legyen otthona szobrásza
Fagyálló színes burkolótéglák

 A természetes alapanyagokból készülő mészhomoktégla napjainkban ismét reneszán-
szát éli. A SILKA mészhomoktégla nagy nyomószilárdsága, kiemelkedő akusztikai tulaj-
donsága és nem utolsósorban esztétikai megjelenése igen széleskörű felhasználást 
tesz lehetővé. A gondosan kiválasztott alapanyagokból készült mészhomok burkoló-
téglák fagyállósága kiváló, méretpontosak, továbbá só kivirágzás- és elszíneződés-
mentesek.
A bel- és kültéren egyaránt beépíthető különböző felületű (sima, hasított, rusztikus), 
színű (fehér, grafit, okker) és vastagságú (falazhatótól a ragaszthatóig) burkolótéglák 
páratlan lehetőséget nyújtanak az Ön képzeletének szabad szárnyalására. 

Szeretné lakását nagyobbnak érezni? Esetleg ráférne egy kis felújítás, 
hogy újra fehéren ragyogjanak a falak? A nappalink, legyen bármek-
kora, sohasem elég nagy. Néhány választófal eltûntetésével csodákat 
mûvelhetünk. Ám mielôtt lebontanánk a lakást, vagy nagyobb áta-
lakításba kezdenénk, fessük fehérre a falakat! 
A fehér falfesték használatát nem korlátozza otthonunk belsô terének 
kialakítása. Egy megfelelô arányokkal, hatalmas ablakokkal rendelkezô 
lakásban is csodálatosan mutat a fehér falfesték. A kisebb helyiségek-
ben pedig a fehér a lehetô legtökéletesebb választás arra, hogy a 
rendelkezésre álló fényt a legjobban kihasználjuk. Kis fürdôszobában 
például megkétszerezhetjük vele a teret. Nincs olyan enteriôr, amely-
ben ne mutatna jól. A fehér népszerû szín, amely sosem lesz divat-
jamúlt. Minimál stílusú berendezések mellé pedig kifejezetten ajánlott. 
A fehér falhoz megfelelô gondossággal kiválasztott kiegészítôk elegan-
ciát nyújtanak.  Ugyanúgy illik egy modern stílusú lakásba, mint egy 
klasszikus, antik búrotokkal berendezett otthonba.
Mindebben segítséget nyújtanak Önnek a Supralux Tilatex beltéri 
falfestékek. Mostantól a munka még könnyebb, mint korábban, akár 
saját maga vág bele a munkába, akár szakemberrel festet. A megújult 
Supralux Tilatex falfesték extra kiadós, kiváló takaróképességgel ren-
delkezik. Könnyen felhordható, eldolgozható, száradás után egyen-
letes felületet ad, szépen kifeszül és utólag is könnyen belejavítható, 
nem foltosodik. Lehetnek a bútorok is világosak fehér környezetben. 
Ebben az esetben a világos bútor és a Suprlaux Tilatex-el festett fe-

hér falnál az egész belsô tér tágassága növekszik, míg a sötét bútorok 
fehér környezetben visszahúzódnak, háttérbe kerülnek, és súlyosabbá 
válnak. Így segít abban, hogy az otthona tényleg olyan legyen, ahogy 
megálmodta.
A kiemelkedôen fehér falakért válassza az extra kiadós Supralux Tila-
tex beltéri falfestéket, amely 14L-es kiszerelésével akár 154 m2-t le tud 
festeni. A termék minôségét mesteremberek tesztelték idôrôl idôre. 
Ennek eredményeként az új Supralux Tilatex kielégíti a felhasználó 
minden igényét. 

Most még inkább megéri a Supralux Tilatex falfestéket 
választani, mert minden doboz egy-egy 200 Ft értékû kupont 
is tartalmaz, amelyeket értékes ajándékokra válthat be! 
A részletekért látogasson el a www.ujtilatex.hu/ajandekakcio 
weboldalra.

Tilatex A4 PR.indd   1 2009.06.03.   10:32
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Ipari padlók
Mindannyian szinte naponta találkozunk ipari padlóval. 
Ipari padló, kültéri betonlemez ugyanis mindenhol ké-
szül, ahol kereskedelmi, vagy ipari beruházás, vagy fel-
újítás valósul meg. A jó ipari padló ritkán feltűnő és ez 
így is van rendjén, hiszen itt is érvényes az az elv, hogy 
egy kiszolgáló létesítmény akkor  működik jól, ha észre 
sem veszik, hogy van. Persze a hibák, repedések, túlzott 
felületi egyenetlenségek, felületi felválások, stb. azonnal 
szemet szúrnak a használónak. Ezért is igen kényes része 
az építménynek az ipari padló.

Az ipari padlók alkalmazási köre
•  Szupermarketek
•  Gyártócsarnokok
•  Logisztikai központok
•  Raktárak
•  Hűtőházak
•  Teremgarázsok

A térbetonok alkalmazási köre
•  Kamionparkolók
•  Benzinkutak
•  Hulladéklerakók
•  Konténerterminálok

Ezen szerkezeteknek, mint a létesítmények egyik legin-
kább igénybe vett részeinek a  megfelelő műszaki állapota, 
tartóssága, stratégiai jelentőségű az épület tulajdonosának, 
üzemeltetőjének szempontjából, mert az ipari padló, térbe-
ton minősége, a legtöbb esetben közvetlen hatással van a 
termelékenységre. Ráadásul, ezek a padlók az ipari csarnokok 
teljes építési bekerülési költségének jelentős részét teszik ki.

  Szintén lényeges szempont a gyors megépíthetőség, hi-
szen manapság egy szupermarket (pl. Metro, Aldi) három 
hónap alatt kulcsrakész kell legyen az első kapavágástól 
számítva.

A fentiekből következik, hogy a megnövekedett műszaki 
és gazdaságossági igények, valamint a gyors felépítési igény 
magával hozta a legkorszerűbb technológiák kifejlesztését. 
Ilyenek a szálerősítéses betonok és a cementbázisú kopásálló 
bevonatok kifejlesztése.

Hazánkban az évente több, mint egymillió négyzetméter 
elkészült ipari padlónak a döntő többsége acélszálerősítéses 
betonból készül az annak műszaki és gazdaságossági előnyei 
miatt.

Az acélszál-erősítéses betonok
Szálerősítésű építőanyagokat már több ezer éve használnak, 
hogy az építőanyagok szívósságát elősegítsék. Az egyik leg-
fontosabb építőanyagunk a beton, mint igen teherbíró, nagy 
nyomószilárdságú, ugyanakkor azonban önmagában nem 
szívós, hanem merev anyag (repedés utáni húzószilárdsága 
gyakorlatilag zérus), erősítés nélkül nem állna helyt a modern 
építészetben. Az acélszál-erősítéses beton szívóssága az első 
repedés után kap jelentőséget, amikor a beton saját húzószi-
lárdsága kimerül. A vasbetonszerkezetek elterjedése után, a 
XX. század második felében megkezdődött a szálerősítéses 
betonok alkalmazása is. A kutatások után, ipari szinten az 
1960-es évektől alkalmaznak acélszálerősítést. 

Műszaki előnyök
•  Homogén, háromdimenziós erősítés
•  Megnövekedett szívósság
•  Hatékony repedéskontroll
•  Nagy energiaelnyelő-képesség
•  Jelentősen megnövekedett teherbírás
•  Nagy lökés- és ütésállóság
•   Nagy ellenállás az extrém és hirtelen hőmérsékletváltozás-

sal szemben
•  Különlegesen hosszú élettartam
•  Nincs korróziós veszély
•  Egyenletesebb felszín érhető el
 
Gazdaságossági előnyei
•  Alacsonyabb anyagköltség
•  A kivitelezési idő radikális csökkenése
•   A bedolgozáshoz nem szükséges feltétlenül betonszivattyú 

használata, ugyanakkor a keverék szivattyúzható
•   Nem szükséges feltétlenül szerelőbeton és vasszerelés, elő-

kevert és erősített beton kerül beépítésre
•   Könnyebb felületképzés
•   Kiválóan alkalmazkodik a korszerű felületképzési rendsze-

rekhez

Az ipari padlók típusai
Mint ahogy nincs két tökéletesen egyforma épület, úgy 
nincs két ugyanolyan ipari padló sem. Mások a körül–
mények, más az altalaj, más a padló vastagság, más a be-
tonminőség, mint ahogy a funkció is gyakran más és más. 
A különböző típusú ipari padlók bekerülési költségükben is 
különböznek egymástól, de a jelen gazdasági válság elle-
nére is tapasztalható, hogy a piaci igények a kedvezőbb 

 ár-érték arányú, a magas színvonalú padlók irányába moz-
dítják a vevői igényeket. A különböző felhasználási területe-
ket 7 csoportba lehet összefoglalni:

Standard ipari padló

Az egyik leggyakrabban épített ipari padlórendszer, a beton 
zsugorodása miatt fugavágásokkal ellátva 6–9 m-enként, 
könnyen és gazdaságosan megépíthető szerkezeti felépítés-
sel, szinte minden általános igény kielégítésére optimális 
költséghatékony megoldás. 

Fugamentes ipari padló

Vágott fuga nélküli, nagy dilatációs távolságú, korszerű és 
rendkívül hatékonyan használható, nagyobb teherbírású ipari 
padló, fugaszél letöredezési problémák kiküszöbölésére. 
Az ipari betonpadlókban a zsugorodás káros hatása miatt 
szükséges vágott vakhézagok, fugák nagyon sok problémát 
jelentenek a felhasználóknak. A 6–9 m-enként szükséges fu-
gavágásoknál főleg a targoncaforgalom miatt már néhány 
hónap után a szélek letöredezése alakul ki, ami már önmagá-
ban is akadályozza az ipari padló használhatóságát, de to-
vábbi károsodásokhoz (pl. felületi felválások, repedések kiala-
kulása) is vezet. A gyártócsarnokok és logisztikai központok 
használói régóta igényelték az említett problémák megoldá-
sát és világszinten megkövetelték az ipari padlók hatékony 
használhatóságának és élettartamának jelentős növelését.

A vágott hézagmentes, azaz fugamentes ipari padlóban 
lehetséges, hogy egységes, homogén felületet alakítsunk ki 
akár 2000 m2 területen is. Ezen a nagy minőségi igényszintű 
szerkezet azonban speciális technológiát követel, amelynek 
minden egyes elemét szigorúan be kell tartani.

Nagy síkpontosságú ipari padló
Különlegesen magas színvonalú, nagy teherbírású, fugamen-
tes ipari padló, nagy sebességű targoncaforgalomnak kitett 
magasraktárak közlekedőfolyosói számára.

Hûtõházi ipari padló

Hőszigetelésre épített, speciális hőhatásoknak kitett stan-
dard, fugamentes, vagy nagy síkpontosságú ipari padlók.

Padlófûtéses ipari padló
Hőszigetelésre épített, fűtőcsövezéssel ellátott, speciális hő-
hatásoknak kitett standard, fugamentes, vagy nagy síkpon-
tosságú ipari padlók.

Teremgarázs ipari padló
Ágyazatra, vasbeton alaplemezre, vagy födémre épített, gép-
járművek közlekedésére és parkolására, zárt, vagy félig zárt 
térben készített ipari padlók.

Kültéri ipari padló

Szabad területen épülő, erős időjárási és más, speciális kör-
nyezeti hatásoknak kitett, nagy teherbírású, érdesített felüle-
tű ipari padlók.

Az ipari padlók tervezése
Tervezéskor nemcsak a statikai és dinamikus terheket kell fi-
gyelembe venni, hanem nagy jelentőséget kell tulajdonítani 
a zsugorodási, a lineáris és egyenlőtlen hőtágulási hatások-
nak, feszültségeknek is.
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Sematikus rétegrend
–  tömörített altalaj (E

V2min
 = 35 N/mm2 – 300 mm-es tár-

csás méréssel ellenőrizendő.)
–  kb. 30 cm vtg. tömörített zúzottkő ágyazat (E

V2min
 = 85 N/

mm2 – 300 mm-es tárcsás méréssel ellenörizendö, E
V2

/E
V1

 
= max. 2,5 – k

min
 = 0,06 N/mm3)

–  2 rtg. polietilén fóliaterítés
–  20 cm vtg. acélszál-erősítéses betonlemez
  •   Acélszál-erősítés típusa és száladagolás a méretezés  

szerint
     •   betonminőség: min. C 25/30-XC2-24/F3 

(v/c = max. 0,47)
    •    fugatávolság: max. 9 m × 9 m  

(fugamentes padlónál max. 30 m × 30 m)
–  5 kg/m2 cementbázisú kopásálló felületi kéregerősítés 

Az ipari padló kivitelezése
A csarnokot felülről és oldalról teljesen be kell zárni, a friss  
betonlemez napsütés, huzat és hideg ellen védett kell legyen.
•   Az altalaj előkészítése, ágyazat építése, teherbírásának el-

lenőrzése.
•   2 rtg. polietilén fólia alkalmazása technológiai szigetelés-

ként és csúsztatórétegként.
•   A  lábazat,  illetve  szegély  széleinél  körben, és az oszlopok 

körül 1 cm vastag POLIFOAM habcsík elhelyezése.
•   Az oszlopok,  szabad  szélek,  aknák és más kizárások körül 

pótvasak elhelyezése.
•   Betonozás mixerkocsikból, vagy betonszivattyú segítségé-

vel. intenzív tömörítés vibrogerendával és merülő vibráto-
rokkal.

–  Felületképzés kopásálló kéregerősítővel, tárcsás glettelés
–  Fugavágások kivitelezése.
–  Utókezelés: a friss betonfelületet fóliatakarással kell 

utókezelni ahol lapburkolat kerül rá, a porszórt részen pá-
razáró folyadék is alkalmazható. 

Összességében minden körülményt és a technológiát úgy 
kell igazítani, hogy a betonpadló készítése folyamán végig a 
lehető legkisebb mértékű legyen a beton zsugorodási hajla-
ma, mert nagyrészt ettől függ, hogy a betonlemez repedés-
mentes lesz-e, vagy sem. Megjegyzendő, hogy repedésmen-
tességet sem fugamentes, sem pedig hagyományos betonok 
esetében nem lehet megkövetelni, a szabványok ugyanis 
megengednek bizonyos repedéstágasságokat a beton saját 
tulajdonsága miatt. Fontos azonban, hogy a repedések kiala-
kulásának rizikóját és a hatékony repedéskontrollt mind a 
tervezéskor, mind pedig a kivitelezéskor szem előtt tartsuk. 
Csak olyan kivitelezővel dolgozzunk, aki megfelelő tapaszta-
lattal, fegyelemmel és gépparkkal rendelkezik ahhoz, hogy a 
technológia előírások betartására képes legyen. Minden elhi-
bázott, vagy kihagyott lépés növeli annak kockázatát, hogy a 
magas minőségi szintű műtárgy helyett egy átlagos, vagy 
gyenge, nem megfelelően használható végterméket kap-
junk.

Az ipari padló használatba-vétele

– 0–2 napig semmilyen terhelés sem megengedett
– 3–5 napig gyalogosforgalom megengedett
– 6-10 napig 25% terhelés megengedett
– 11–21 napig 50% terhelés megengedett
– 22–28 napig 75% terhelés megengedett
– 28 nap után 100% terhelés megengedett

Az ipari padló karbantartása

A felület elkészültét követően a padló rendszeres takarítást, 
karbantartást igényel. Porszórt kopásálló bevonat esetén a 
padló felületének teljes kiszáradása a kivitelezést követően 
még heteket, hónapokat is igénybe vehet és optikailag foltos 
hatást keltve megy végbe, mely nem a kivitelezés hibája, ha-
nem természetes fizikai folyamat. Ez az esztétikai probléma 
azonban néhány hónap alatt megszűnik. A kivitelező cégek a 
betonpadló megfelelő hidratációjának biztosításához gyak-
ran párazáró folyadékot permeteznek a padlóra. A párazáró 
folyadéknak a hidratációs folyamat lezajlása után már nincs 
szerepe. A párazáró folyadék filmszerű rétege a használatba 
vételt követően lekopik. E folyamat alatt a padló egyes részei 
elmattulnak, míg a kevéssé frekventált helyeken lassabban 
kopik le a párazáró folyadék. A folyamatos napi használat és 
rendszeres takarítás hatására a felület színe homogénné és 
akár enyhén csillogóvá válhat.  

Csorba Gábor
okl. építőmérnök

kivitelezési technológiai  
szakértő (ÉT-SZ)

igazságügyi szakértő

www.betonmix.hu

A vállalkozásunk küldetése, hogy védje a tisztességes 
üzlet fogalmát, mely a munkánk minőségén, kollégá-

ink lojalitásán és a hagyományok tiszteletén alapul.

Szolgáltatásainkat kizárólag a korrektség jellemzi. Minőség 
mindenek előtt, csúcs technológia a lehető legolcsóbban.

Ipari padló készítését vállaljuk, önterülő epoxigyantából, rövid 
határidővel! Lapos tetők szigetelése! Beton impregnálás, repe-
désjavítás, injektálás! Feldolgozási technológiából eredő gyors 
munkavégzés! Igény szerint csúszásmentes felület  kialakítása! 
Nagy szilárdságú, teherbíró padozat készítése! Szikramentes, 
antisztatikus, vagy vezetőképes kivitelben! Csúcsminőségű 
alapanyagokból hézagmentes, saválló, sportolásra alkalmas fe-
lületek kialakítása, sportpálya bevonat készítése!

Szívesen állunk rendelkezésére Magyarország egész terü-
letén és külföldön is.

Bevonó rendszereink alapanyaga általában az epoxigyanta. 
Ennek megfelelően az általános termék javaslatainkat az 
alábbiakban ismertetjük: 

Általános termékismertetõ
– Igény szerint kombinálható:
    •  Univerzális bevonat, sima felülettel (U) 
    •  Univerzális bevonat, csúszásgátló felülettel (U/R) 
    •  Erősen terhelhető bevonat, sima felülettel (H) 
    •  Erősen terhelhető bevonat, csúszásgátló felülettel (H/R) 
    •  Vezetőképes bevonat, sima felülettel (AS-ES) 
    •  Vezetőképes bevonat, csúszásgátló felülettel (AS-ES/R) 
    •  Gazdaságos bevonat, csúszásgátló felülettel (W) 
    •  Komfort bevonat, sima felülettel (C) 
    •  Univerzális bevonat aszfaltra, sima felülettel (U-A) 
    •   Univerzális bevonat aszfaltra, csúszásgátló felülettel (U-A/R) 
    •   Repedésáthidaló bevonat, sima felülettel (R) 
    •   Repedésáthidaló bevonat, csúszásgátló felülettel (R/R) 
– A helyszínen igény szerint referencia padló készítése! 
 –  Közel 10 éve sikeresen tevékenykedünk a szakmában. Ez 

idő alatt nagy gyakorlatra tettünk szert, amit több refe-
rencia munkánk igazol. 

 –  Megtiszteltek bizalmukkal és megrendelőink közt tudha-
tunk. Az elkövetkezőkben is szívesen állunk megrendelőink 
és leendő ügyfeleink rendelkezésére.  

–  Ipari padló készítése:
    •   Meglévő műgyanta padló javítása 
    •   Lapostetők szigetelése 
    •   Beton impregnálás 
    •   Repedés javítás 
    •   Injektálás 
    •   Csúszásmentes felület kialakítása 
    •   Hézagmentesítés 
    •   Pormentesítés 
    •   Műgyanta bevonat készítés

Minõség mindenek elõtt, csúcstechnológia  
a lehetõ legolcsóbban!

Flooterch–Bau Bt.

1165 Budapest, 
Veres Péter út 167.
Tel.: +36 1 407 0615, 
Sztajkosz Tamás ügyvezető: +36 30 565 4775

E-mail iparipadlo@t-email.hu
Web.: floortechbau.atw.hu
http://freqshop.extra.hu
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Újdonság az UZIN-tól: SOS segítség rossz állapotú, régi 
aljzatok felújítása esetén! A felújítások szakértője ismét 
nagy előrelépést tett az RR 201 felújító filccel és az RR 
203 „repedésáthidaló” hálóval.

Ulm, 2009. február 20. – A nagyon rossz állapotú, felújításra 
szoruló régi aljzatok eddig elkerülhetetlen eltávolítása a múl-
té. Az új UZIN RR 201 felújító filc és az RR 203 repedésáthi-
daló háló az UZIN meglévő, jól bevált alapozó és aljzatki-
egyenlítő rendszerével együtt a régi aljzatok műszakilag 
megbízható felújításának új „mindentudói”. Az ilyen, gyakran 
nem kellően szilárd, repedésekkel és dilatációkkal tagolt alj-
zatok felújítására az SOS megoldást az UZIN biztosítja új 
rendszerével, mely számos előnnyel rendelkezik. Így például 
nem szükséges a repedések gyantával történő kijavítása! 
Az ezzel járó nagyobb munkavédelmi, egészségügyi bizton-
ság mellett időt és pénzt takaríthatunk meg, az aljzat eltávo-
lításának elkerülése pedig összehasonlíthatatlanul tisztábbá, 
zaj- és szagmentessé teszi a felújítást.

A régi aljzatok felújítása, cseréje mindennapos, ugyanak-
kor nagyon komoly kihívás a padlóburkoló és parkettás szak-
emberek számára a munkaterületeken. A gyakran igen külön-
böző anyagokból felépülő, nagyon eltérő kivitelezési 
technológiát lehetővé tevő aljzatok állapotának, felújítható-
ságának megítélése óriási tapasztalatot és tudást igényel, 
miközben a kivitelezés tényleges megtervezése, kalkulációja 
sokszor nagyon nehéz és kockázatos. Az UZIN új felújítási 
rendszerével azonban mindez a múlté!

A két új termék, az RR 201 felújító filc és az RR 203 repe-
désáthidaló háló kisebb forradalmat jelent a rossz aljzatok 
felújításában, velük még olyan rossz minőségű aljzatok is 
megmenthetők, melyeket eddig mindenképpen el kellett tá-
volítani. A rendszer biztonságot nyújt a kivitelezőnek, mivel 
az eredmény tökéletes, nagyon stabil felújított aljzat, melyet 
a komponensek - aljzatkiegyenlítő, repedésáthidaló háló és 
felújító filc - igen erős, megbízható összekapcsolódása bizto-
sít.

uzIN RR 201 felújító filc

Az RR 201 felújító filc 50 mm hosszú, lúgálló üvegszálak min-
den irányába kiterjedő hálózatából áll, melyek egy oldható 
hordozóanyagra vannak rögzítve, így képezve egy összetett, 
szálakból álló szőnyegszerű fonatot. A felületegységre jutó 
mennyiség, a szálak finomsága és a nagyon nagy fajlagos fe-
lület kiváló behatolást és telítettséget biztosítanak az aljzat-
kiegyenlítő rétegben. Az UZIN RR 201 felújító filc tekercseit 
2 cm átfedéssel le kell fektetni a felújítandó aljzat felületére, 
majd elvégezhető az aljzatkiegyenlítés 5 mm rétegvastag-
ságban. A kiegyenlítést követően az RR 201 hordozóanyaga, 
mely a szálak szövetét eddig összetartotta, feloldódik, ezáltal 
a szálak szövevénye teljes mértékben behatol a kiegyenlítő 
rétegbe, így jól strukturált, minden irányba kiterjedő erősítő 
hatást biztosítva. Nem befolyásolja az aljzatkiegyenlítő terü-
lési jellemzőit, és szemben a klasszikus üvegszál bekeveréssel 
kapott réteggel, egy jóval strukturáltabb, térben sokkal 
egyenletesebb, ezáltal ellenállóbb, erősebb szálerősítést ka-
punk. Nagyon magas húzószilárdsága és elmozdulás mentes-

sége teszi lehetővé a repedések, hézagok áthidalását akár 
3 mm szélességig. Az elkészült réteg képes igen nagy feszült-
ségek elnyelésére és eloszlatására, az aljzat felől jelentkező 
rezgések, mozgások károsodás nélküli elviselésére. Alkalmas 
szinte mindenféle régi, kritikus szilárdságú vagy mozgó aljzat 
felújítására, pl. rossz beton, cementesztrich, meglévő fapadló, 
kerámia, álpadlók. Megfelel meleg vizes padlófűtés rendsze-
reken, akár nagyobb, ipari jellegű igénybevételnél is, pl. kór-
házak, bevásárlóközpontok.

uzIN RR 203 repedésáthidaló háló

Az RR 203 egy nagyon nagy szakítószilárdságú, repedésáthi-
daló erősítő háló extrém magas húzószilárdsággal és szakítá-
si ellenálló képességgel. Párhuzamosan futó lúgálló üvegszál 
fonatokból áll, finom kereszthálókkal és hordozófóliával rög-
zítve. Az UZIN RR 201 felújító filccel és megfelelő UZIN alj-
zatkiegyenlítővel együtt kialakított rendszerben párhuzamos 
szálfonatai révén nyújtott óriási húzószilárdsága alkalmassá 
teszik akár 5 mm széles repedések, hézagok biztonságos át-
hidalására. Egyben elnyeli és eloszlatja az aljzatból eredő rez-
géseket, mozgásokat is. Alkalmas repedések, dilatációk, kitö-
rések által tagolt aljzat áthidalására. A repedéseket először ki 
kell tölteni UZIN NC 182 javítóhabarccsal, majd kb 60 cm-es 
darabokra vágva a repedésáthidaló hálót, belefektetjük a még 
friss javítóhabarcsba a hordozófóliával felfelé, a fonatokkal a 
repedés futásirányára merőlegesen, jól lesimítva. A javítóha-
barcs száradása után a fóliát el kell távolítani, majd az RR 
201-aljzatkiegyenlítő rendszert az előírásoknak megfelelően 
felvinni. Az így kialakított aljzat biztos alapot nyújt a további 
burkolatok fektetéséhez, miközben elkerültük a régi, akár na-
gyon kritikus, az eddigi műszaki lehetőségekkel további mun-
kálatok alapjaként nem használható aljzat költséges és ké-
nyelmetlen eltávolítását.

Termékeink megvásárolhatók az eddig megszokott he-
lyeken, kereskedőhálózatunk ugyanakkor folyamatosan 
 bővül!

uzIN RR 201 és RR 203 kritikus aljzatokon tisztán, könnyen, gyorsan

UZIN – A Brand of UFLOOR Systems
Uzin Utz Magyarország Kft.
1108 Budapest 
Újhegyi út 14. 
Telefon: (+36-1) -431-9422
Telefax: (+36-1) -431-9423
Internet : 
 www.ufloor-systems.com, 
 www.ufloor-systems.hu
E-mail: info-hungary@uzin-utz.com

Kivitelezők rémálma: töredezett, instabil aljzat, kiszedett 
válaszfalak. Mostantól könnyen, gyorsan felújítható

A széles repedések UZIN RR 203-mal történő áthidalása után 
a teljes felületre lefektetjük az UZIN RR 201 felújító filcet

Az UZIN RR 201 felújító filc üvegszál rendszere a hordozó fel-
oldódása után beépül az aljzatkiegyenlítő rétegbe
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Az idõgép!

Az UZIN PE 280 karbonszálas diszperziós alapozón 
45 perc elteltével elvégezhetõ az aljzatkiegyenlítés!

A környezetbarát, villámgyors alapozó a jövõbe mutató  tech- 
nológia révén ideális tapadást biztosít az aljzatkiegyenlítéshez 
számos típusú aljzaton. UTAZZON VELÜNK A JÖVÕBE MÁR MA!
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Kapcsoljon a Murexin Ragasztó Programra!
Minden típusú ragasztáshoz optimális megoldás.

BFK 02 
ALAP
ragasztó-
habarcs

BFK 03 
ALAP
ragasztó-
habarcs

KMG 15 
NORMÁL
ragasztó-
habarcs

KMG 25 
SPECIÁL
ragasztó-
habarcs

KGF 65 
TOTÁL FLEX
ragasztó-
habarcs

KGX 45 
UNIVERZÁL
flexibilis 
ragasztó-
habarcs
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A takarítás legkülönbözőbb szegmensein belül végzett 
szolgáltatásaink között érdemes kitérni néhány spe-

ciális területre. Munkánk és az elmúlt évek során össze-
gyűlt tapasztalataink új távlatokat nyitottak számunkra a 
legnagyobb szaktudást és technológiai hátteret igénylő 
feladatok ellátására. Így apparátusunk maximálisan felké-
szült üzemcsarnokok, ipari létesítmények, gyárak, irodák, 
családi házak külső-belső takarítására, tisztítására is. 

Nincs olyan terület, amely gondot vagy fennakadást okoz-
hat számunkra. Referenciáink jó példát szolgáltatnak arra, 
hogy munkánkat a takarítás, felületi tisztítás területén maxi-
mális minőségben végezzük. Takarításhoz használt anyagok, 
berendezések és technológiák a cég mögött álló tanúsítvá-
nyokkal egyetemben, mindenben megegyeznek az EU-ban 
elfogadott követelményrendszernek, munkánkra teljes körű 
garanciát vállalunk.

Ipari takarításnál használt technológiáink között érde-
mes megemlíteni szilárd burkolatú járófelület gépi tisztítá-
sát, vegyszermentes tisztítást szárazgőzzel, homlokzatok 
vegyszeres takarítását, tisztítását, vagy akár a szőnyeg- és 
kárpittisztítást extrakciós, samponos és szárazpor techno-
lógiával. Ezen kívül kárpit és szalagfüggöny tisztítást is vál-
lalunk. 

Cégünk 2008 óta alkalmazza a Puraqleen és Titanpole ter-
mékcsaládot melynek köszönhetően a földről végezhetünk 
ablak és homlokzattisztítást 18-20 méteres magasságig Ez a 
rendszer, állványozás és emelő berendezés használata nél küli 
gyors és hatékony munkavégzést tesz lehetővé. A tisztítás 

egy carbon és titán szálas csőrendszer végére erősített, spe-
ciális kefével történik. Ezzel a megoldással nemcsak időt és 
pénzt takarítunk meg, hanem vegyszer nélküli, környezetkí-
mélő módon végezzük el a tisztítást.

 Társaságunk a tisztítószerek területén is a csúcsminőséget 
képviseli.

A maximális és tartós higiénia biztosításához a professzi-
onális takarításon kívül elengedhetetlen a minőségi tisztító-
szerek alkalmazása is. Az alábbiakban felsorolunk néhányat a 
cégünk által használt és a legkülönbözőbb anyagok és terüle-
tek takarításánál alkalmazott tisztítószer fajták közül:

Figyelmüket megköszönve, tisztelettel:
Pásztor Barnabás
ügyvezető

 

       

A TISzTASÁG zÁLoGA

Pedantéria-Plusz Kft.
H-2217 Gomba, Petőfi Sándor utca 18.
Mobil: 30/9842-815; Tel.: 29/633-120;
Fax: 29/633-121
Honlap: www.pedanteria.hu;
e-mail: info@pedanteria.hu
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Térburkolás

ZUGGÓ BH 100 elektrohidraulikus térkõ roppantó

A gép nagy teljesítményű, folyamatos üzemre lett tervezve! 
Magasság állítására nincs szükség. Ezáltal egymást követő 
méretében különbözö természetes kövek gyors darabolására 
is alkalmas 1 és 23 cm vastagság között.
CSAK MEGRENDELÉSRE! (50% foglaló befizetéssel)

Tömeg: 230 kg
Áramfelvétel: 7,5 kW, 3 × 380 V, 3 × 25 A
Roppantási hossz: 500 mm
Roppantási vastagság: 1–23 cm

VD 450/20 lapvibrátor

Tömeg: 120 kg
Centrifugális erő: 20 kN
Lapméret: 450 × 550 mm
Rázófrekvencia: 80 Hz
Motor: Honda GX 160
Üzemanyag: 95 ólommentes
Teljesítmény: 4 kW

Félautomata betonelem gyártó

A sablon feltöltése kézi erővel történik.
Kész elem kivétele: kézi erővel vagy kézi targoncával.
Gyártható elemek: térburkoló kő, falazó blokk, zsalukő
Gyártható magasság: 5–23 cm

Teljesítmény vibrációhoz: 2,2 kW
Teljesítmény hidraulikához: 2,2 kW
Gyártófelület max. mérete: 78 × 55 cm
Gyártó paletta mérete: 84 × 59 cm
Gyárható elemek vastagsága: 23 cm
Gép súlya szerszám nélkül: 490 kg
Gép méretei: 145 × 93 × 220 cm

Létezhet ÉPÍTÕIPAR gépek nélkül?
A Zuggó és Fia Egyéni Cég 1979-ben alakult Magyarországon. Első saját fejlesztésű gépét – a padlóburkolólap- és csem-
pevágó gépet – már negyed évszázada gyártja. Ez a termék 1983-ban szabadalmat kapott, az 1992. évi Budapesti Nem-
zetközi vásáron pedig Invenció díjat nyert. A csempevágó gép sokáig egyedülálló volt a magyar piacon. A piaci igények-
nek megfelelő, folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma is keresett munkaeszköze az építőiari vállalkozóknak. 
A vállalkozás 1993-ban kifejlesztette a betontérkő roppantó gépét, amelyet azóta szintén folyamatosan gyárt.

Hitachi és Makita szerszámgépek

Hitachi H60MR vésõkalapács

Névleges teljesítményfelvétel: 1350 W
Ütésszám: 1650/min
Ütőenergia: 26 J
Gép tömege: 10,5 kg

Makita HM1810 bontókalapács

Teljesítményfelvétel: 1700 W
Ütésszám: 1000/min
Ütőenergia: 55,3 J
Súly: 29,1 Kg

Lézeres mûszerek

LAX 200 vonallézer kül- és beltérre egyaránt

Tulajdonságok:
– kereszt és vonallézer
– önbeálló, ingás → azonnal készen áll
– erős, jól állítható lézerfény
–  földfém mágnessel ellátott illesztőfelület, minden fémtár-

gyon megragad, ívesre mart felületképzésének köszönhe-
tően akár csöveken is

– önmagában forgatható
– lerögzíthető inga a függőleges eltérő szintezésekhez

4 módozat:
– csak vízszintes funkció
– csak függőleges funkció
– keresztfunkció
– rögzített kereszt – sorozat szögekért

Lézerosztály: 2
Teljesítmény:  ≤ 1 mW
Lézerhullámhossz: 635 nm

Ideális burkolók, ácsok és asztalosok, villanyszerelők, vízveze-
ték-szerelők, közművesek számára.

Készlet: LAX200 keresztlézer, REC210 vevőkészülék, lézer-
szemüveg

Zuggó Építőgépek 
Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 25.
Tel.: 06 92 598 990
Mobil: 06 30 690 0368
Fax: 06 92 598 995
Tel./Fax: 06 92 317 743
Tel.: 06 30 204 2701
e-mail: zuggo@t-online.hu
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XC 3401 VRG
Rendelési szám: 334.081
900 Wattos excenter polírozó

Max. tárcsaátmérő:
160 mm
Fordulatszám:
3 200 - 9 600 /perc
Löket:
8 mm
Súly:
2.6 kg
hologram mentes polírozás
7×-es mikroprocesszor 
elektronika
fokozatmentesen állítható
fordulatszám

119.760 Ft

L 3403 VRG
Rendelési szám: 299.278
1400 Wattos polírozó

Max. tárcsaátmérő:
160 mm
Fordulatszám:
1 100 - 3 700 /perc
Felfogatás:
M 14
Súly:
2.2 kg
ergonómikus testkialakítás
7×-es mikroprocesszor 
elektronika
magas nyomatékú motor
fokozat nélküli gázadagoló

83.880 Ft

L 602 VR
Rendelési szám: 329.800
1500 Wattos polírozó

Max. tárcsaátmérő:
220 mm
Fordulatszám:
0 - 2 400 /perc
Felfogatás:
M 14
Súly:
3.3 kg
kétféle fogantyú variáció
5×-ös mikroprocesszor 
elektronika
nagyfelületű polírozó tányér
integrált por légterelő

113.880 Ft

CSM 4060
Rendelési szám: 307.815
1400 Wattos körfűrész

Fűrészlap átmérő:
185 mm
Vágásmélység:
0 - 63 mm
Fordulatszám:
3 800 /perc
Súly:
5.4 kg
fokozatmentes vágásmélység
állítási lehetőség
forgácsgyűjtő, kémlelőnyílással
hullám-, és trapézlemezekhez

143.880 Ft

SKL 2903 VV
Rendelési szám: 300.713
1200 Wattos orrfűrész

3600-ban elforgatható fűrészfej
4×-es szög- és mélységállítás
QuickChange fűrészlapcsere
állandó löketszabályzás

Löket:
29 mm
Löketszám:
0 - 2 900 /perc
Súly:
4.0 kg

155.760 Ft

R 500 FR

Max. keverőfej átmérő:
130 mm
Fordulatszám:
0 - 530 /perc
Súly:
4.1 kg
fordulatszám szabályzás
alacsony viszkozitású
anyagokhoz
fém lábtámasz a fáradság-
mentes munkáért

LD 1709 FR

Rendelési szám: 256.486

1400 Wattos betoncsiszoló

Max. tárcsaátmérő:
125 mm
Fordulatszám:
10 000 /perc
Súly:
2,9 kg

287.400 Ft

MS 1706 FR
Rendelési szám: 329.673
1400 Wattos falhoronyvágó

Vágómélység:
0 - 35 mm
Tárcsaátmérő:
140 mm
Fordulatszám:
7 500 /perc
Súly:
3,7 kg

LD 3206 C
Rendelési szám: 303.798
2500 Wattos betoncsiszoló

Max. tárcsaátmérő:
180 mm
Fordulatszám:
6 500 /perc
Súly:
7,6 kg

399.900 Ft

ALI 10,8 S

Rendelési szám: 336.343

10,8 V -os Akkumulátoros
ütve- csavarhúzó

59.780 Ft

Rendelési szám:
314.587

1010 Wattos
keverő

59.760 Ft

3600-ban elforgatható

2 db akkumulátor
bit-, és kezdõ csavarozó
készlet
csúszásgátló markolat

rugalmas elszívó gumigyűrű
fém szerszámkoffer
professzionális porelszívás
ThermoJet Super
gyémántcsiszoló
extra erős hajtómű

1800-os motor átfordítás
önkioldó szénkefék
toló-, és húzó vágáshoz

preciziós munkák elvégzésére
rugalmas gumigyűrű
fém szerszámkoffer
önkioldó szénkefék
ThermoJet Super
gyémántcsiszoló

190.560 Ft

Szett

FLEX Magyarország Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3.   Telefon: +36 26 500 501 Fax: +36 26 500 502 E-mail: info@flex.sc

WST 700 VV 
Vario Plus

Rendelési szám: 350.338

Teleszkópos 
falcsiszoló Zsiráf
háromszög fejjel

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény:
710 Watt

Fordulatszám:
1 000 - 1 500 /perc

Hossz:
1 330 - 1 730 mm

Rezgésszám:
4 500 /perc

Súly:
5,0 kg

Forgatónyomaték:
52 Nm
Fordulatszám / Löketszám
0 - 2 300 /perc / 0 - 3 000 /perc
Súly:
1,2 kg

FLEX
Szett

S 47 ipari porszívóval

Vákuumerősség állítás
Kardáncsapágyas
csiszolófej
Cserélhető háromszög fej
(csak WST 700 VV VarioPlus-nál)
Fokozatmentes fordulat-
szabályzás
Ergonómikus 
teleszkópos
szárral

TULAJDONSÁGOK

Itt rend uralkodik!
A műanyag koffer
tökéletes védelem
a szállításoknál.

SBG 4908
Rendelési szám: 342.890

106.680 Ft

850 Wattos fémvágó szalagfűrész

Fűrészlap: 1 335 × 13 × 0,65 mm
Szalagsebesség: 60 - 80 m/perc
Súly: 7,9 kg / 18 kg (állvány nélkül / állvánnyal)

334.800 Ft

Rendelési szám: 341.762

ADM 1
Lézeres távolságmérő

Pontosság:
2,5 mm

Üzemidő:
5000 mérés
Látható lézerdiódák:
635 - 665 mm
Hatótávolság:
0,3 - 45 m

53.880 Ft

memória funkció
egyszerű működés
hossz-,terület és térfogat
számítás
mérték: m, mm, feet, inch
automatikus leállás

ALC 311
Kompenzátoros
keresztvetítő lézer

Pontosság:
3 mm / 10 m

Aut. vizszintben tartás:
3,50

Látható lézerdiódák:
3 × 635 nm
Hatótávolság:
20 m

107.760 Ft

külön kapcsolható lézervonal
rotációs műkődés
3D szintezés egyszerre
szállítási zár

Rendelési szám: 311.286

Rendelési 
szám: 
258.782

BED 303
Háromfokozatú
magfúrógép

Terhelt fordulatszám:
250 / 500 / 1 000 /perc
Szerszám felfogatás:
1 1/4” UNC (külsõ)
Gyémánt fúrófejek    :
150 - 300 / 75 - 150 / 37 - 75 mm
Súly:
12,5 kg

1.056.000 Ft

Made in Germany
Termékeinket Németországban fejlesztik és tesztelik!
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FLEX
L 1506 VR
Rendelési szám: 266.930
1200 Wattos sarokcsiszoló

Max. tárcsaátmérő:
125 mm
Fordulatszám:
2 200 - 6 800 /perc
Súly:
1,9 kg
klasszikus, kézre-álló hajtómű
hatalmas teherbírás
motorvédő porbevonat

71.880 Ft

L 1710 FRA
Rendelési szám: 259.733
1400 Wattos sarokcsiszoló

Max. tárcsaátmérő:
125 mm
Fordulatszám:
10 000 /perc
Súly:
2.4 kg
extra lapos hajtómű
3×-os mikroprocesszor 
elektronika
kiegészítő levegőáram a
hűtésért

65.280 Ft

L 3410 VR
Rendelési szám: 296.260
1400 Wattos sarokcsiszoló

Max. tárcsaátmérő:
125 mm
Fordulatszám:
2 900 - 11 000 /perc
Súly:
2.2 kg
állítható fordulatszám
6×-os mikroprocesszor 
elektronika
FixTec gyorsszorító anya

70.560 Ft

L 2106 VC
Rendelési szám: 259.017
2000 Wattos sarokcsiszoló

Max. tárcsaátmérő:
230 mm
Fordulatszám:
6 000 /perc
Súly:
6.1 kg

71.880 Ft

H 1105 VE
Rendelési szám: 269.956
710 Wattos egyenescsiszoló

Max. korongátmérő:
30 / 50 mm
Fordulatszám:
2 500 - 6 500 /perc
Súly:
2.1 kg
FLEX VE elektronika 
szabályzás
önkioldó szénkefe
kisfordulatszámú 
egyenescsiszoló

126.480 Ft

H 1127 VE
Rendelési szám: 270.067
710 Wattos egyenescsiszoló

Max. korongátmérő:
30 / 50 mm
Fordulatszám:
10 000 - 30 000 /perc
Súly:
1.8 kg
FLEX VE elektronika 
szabályzás
önkioldó szénkefe
nagyfordulatszámú 
egyenescsiszoló

94.680 Ft

LBS 1105 VE
Rendelési szám: 319.007
710 Wattos  szalagcsiszoló

Szalagsebesség:
4 - 12 m/mp
Övméret:
520/533 × 9 - 30 mm
Súly:
2,5 kg
9 és 30 mm széles csiszolófej
1400-ban elforgatható csiszolókar
szerszám nélküli övcsere
FLEX VE elektronika

154.800 Ft

LBR 1506 VRA
Rendelési szám: 282.499
1200 Wattos varratcsiszoló

Szalagsebesség:
10 - 30 m/mp
Övméret:
40 × 618 mm
Súly:
4,2 kg
rugós terhelésű övfeszítő
szerszám nélküli övcsere
4×-es mikroprocesszor 
elektronika
tökéletes idomulás a hajlított
felületekhez

191.760 Ft

LRP 1503 VRA
Rendelési szám: 324.442
1200 Wattos csőcsiszoló

Szalagsebesség:
4 - 12 m/mp
Övméret:
760 × 40 / 20 mm
Súly:
3,7 kg
állandó fényezőöv előfeszítés
folyamatos csiszolás 2700-ban
1800-ban elforgatható fogantyú
4×-es mikroprocesszor 
elektronika

359.760 Ft

LLK 1503 VR

Rendelési szám: 315.257

1200 Wattos sarokvarrat
csiszoló

Max. korongátmérő:
152 mm
Fordulatszám:
1 500 - 4 700 /perc
Súly:
3,4 kg

hegesztési varratok csiszolására
keskeny csiszolófej
előprofilozó kő a korongokhoz
4×-es mikroprocesszor 
elektronika

239.750 Ft

LP 1503 VR
Rendelési szám: 319.015
1200 Wattos fényezőgép

Max. szerszám átmérő:
115 mm
Fordulatszám:
1 200 - 3 700 /perc
Súly:
3,1 kg
árnyékolás és áttétel nélküli
fényezés, polírozás,
revétlenítés, strukturálás
szerszám szélesség: 100 mm
4×-es mikroprocesszor 
elektronika

221.880 Ft

Profi Szett Profi Szett

www.flex.sc

FLEX Magyarország Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3.   Telefon: +36 26 500 501 Fax: +36 26 500 502 E-mail: info@flex.sc

AC 14,4 LI Rendelési szám: 348.449
2 sebességes akkumulátoros
csavarbehajtó

Akku feszültség:
14,4 V
Nyomaték beállítások:
25 / 75 Nm
Fordulatszám:
0 - 500 /perc / 0 - 1 800 /perc
Súly:
1,9 kg

89.990 Ft

ACH 14,4 LI Rendelési szám: 348.430
2 sebességes akkumulátoros
fúró és ütve csavarbehajtó

Akku feszültség:
14,4 V
Nyomaték beállítások:
25 / 75 Nm
Fordulatszám:
0 - 500 /perc / 0 - 1 800 /perc
Max. löketszám:
27 000 /perc

101.880 Ft

ALI 10,8 B Rendelési szám: 350.621
Bitfejes akkumulátoros 
csavarbehajtó

Akku feszültség:
10,8 V
Nyomaték beállítások:
22 / 38 Nm
Fordulatszám:
0 - 500 /perc
Súly:
1,1 kg

35.880 Ft

L 3906 C
Rendelési szám: 338.605
2100 Wattos sarokcsiszoló

porvédett motor és hajtómű
rugalmas Soft-Vib markolat
puha bélelt hátsó fogantyú

hõálló fém kompozit ház
3 poziciós markolat
kiegészítõ hûtõhatás a 
terhelhetõségért

47.980 Ft

Max. tárcsaátmérő:
230 mm
Fordulatszám:
6 500 /perc
Súly:
5,8 kg

LST 803 VR
Rendelési szám: 259.639
1800 Wattos stokkoló

Stokkolási szélesség:
55 - 130 mm
Fordulatszám:
800 - 2 400 /perc
Súly:
7,2 kg
80 kemény fémhegy ütéscsil-
lapítással
4×-es mikroprocesszor 
elektronika
7 fokozatban állítható szélesség

334.800 Ft

HPI 603
Rendelési szám: 256.584
1400 Wattos vakolatmaró

Marófej átmérő:
150 mm
Fordulatszám:
2 400 /perc
Súly:
6,8 kg

329.880 Ft

fokozatmentesen álltható
magasság
minőségi marókerekek
4×-es mikroprocesszor 
elektronika

LW 1202
Rendelési szám: 276.375
1600 Wattos vizes kõcsiszoló

Max. tárcsaátmérõ:
130 mm
Fordulatszám:
1 750 /perc
Súly:
5,1 kg
hõálló FLEX fém kompozit ház
gránit, márvány csiszolásához
csak leválasztható 
transzformátorhoz (TT 2602)
csatlakoztatható

125.880 Ft

TT 2602

A feltüntetett árak 20 %-os ÁFA értéket tartalmaznak! A képek illusztrációk! 
A nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A legkevesebb rezgés, a legnagyobb kínálat
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Spa & Welness Hotel Fit
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A Metabo új sarokcsiszoló generációja

•  Hat modell autobalancer technológiával
• Meggyőző teszteredmények
• Vibrációs irányelvek: „több, mint teljesítve”
• Három gépkategória: „WA”, „WBA” és „WEA”
•  Gyári felszereltség a VibraTech (MVT) 

 – antivibrációs oldalmarkolat és a „Quick” – rendszer

Metabo a kezdetektől úgy tervezte meg a sarokcsiszolóit, 
hogy a lehető legkisebb vibráció keletkezzen, és a rezgések 
csak minimális mértékben hassanak a karra vagy a kézre, ösz-

szegezte a nürtingeni cég. Ennek példáit láthatjuk többek kö-
zött a dinamikusan kiegyensúlyozott motoroknál vagy a 
VibraTech (MVT) - antivibrációs kézifogantyúban. A gyártó 
nyilatkozata szerint a nemrégiben bevezetett autobalancer 
készülékgeneráció a kompaktosztályos sarokcsiszolók szeg-
mensében jelenleg a legnagyobb olyan gépválasztékkal ren-
delkezik, amelynek a lehető legkisebb a vibrációja.

Minden helyzetben gyors és hatékony

•  Ez az ütvefúró gép „gazdasági csoda”
•  Az „SBE 610” és az „SBE 610 Impuls” mindenkit meg-

előz
•  Alumínium présöntvény hajtóműház és innovatív légel-

vezetés
•  Kényelmes, mert könnyű és jól kiegyensúlyozott
•  Betonhoz, acélhoz és fához
•  „SBE 610 Impuls”: ismertetőjele a gondos fúrás sima felü-

leteken

A legkevesebb rezgés, a legnagyobb kínálat

Metabo Hungária Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 30.
Tel.: 06 (1) 434-22-20
www.metabo.hu

A világon egyedülálló Hévízi Gyógytótól 300 m-re,

központi, mégis nyugodt helyen található

a 2008. év elején teljesen megújult Spa & Wellness Hotel Fit****.

T HAVASZI ZSONGÁS ÉVÍZEN,
A PA & ELLNESS OTEL IT****-BEN!S W H F
3 éjszaka szállás erkélyes szobában, bõséges büféreggeli, menüválasztásos vacsora,
délelõtt teakülönlegességek, délután kávé, sütemény, korlátlan sparelax-medence
használat, pezsgõfürdõ, finn szauna, infraszauna, aromakabin, gõzfürdõ, élményzuhany,
fitness terem, reggeli torna, aqua fitnesz, nordic walking, sókamra, hotelsafe

S W H FPA ELLNESS OTEL IT&S W H FPA ELLNESS OTEL IT&
****

Fit

Spa & Wellness Hotel Fit **** – a nyugalom és wellness otthona

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 76.

Tel: 06 83 340 484, Fax: 06 83 340 527 • www.fithotel.hu, fithotel@forhotels.hu

Ár:

+ 380,- Ft/fõ/éjszaka idegenforgalmi adó

Hosszabbítás: 10.500,- Ft/fõ/éjszaka félpanzióval

Érvényes: 2009. május 4–augusztus 31-ig (kivéve: ünnepnapok)

32.900,- Ft/fõ/4 nap, 3 éjszaka kétágyas szobában

Üdülési csekket elfogadunk!
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Gastroyal

40 Szakinfoépítészet  Külső- és belső burkolatok

MAGYARORSZÁGON ELSŐKÉNT 
A TAVASZ LEGÚJABB FOGYÓKÚRÁS ITALAI!

LÚGOSÍTÓ,
Vitalizáló tea
erdei gyümölcsökkel

AZ ÖSSZES FOGYÓKÚRA
EREDMÉNYESSÉGÉT
JELENTŐSEN NÖVELI!
Mindezt kizárólag természetes alap-
anyagok, gyümölcsök, gyógynövények
és a „legértékesebb felfedezésünk”,

AZ ÉDESVÍZI MIKROALGÁK 

speciális keverési arányának
segítségével!

MMAGYARORSZÁÁÁGGON ELSŐŐKÉNT 
A TAVASZ LEGÚJABB FOGYÓKÚRÁS ITALAI!

FOGYJA MAGÁT EGÉSZSÉGESRE!
FIGYELEM!

KÉSZEN TESSZÜK ASZTALÁRA ÉTELÉT!

Már másnaptól!
Egy napra is!AKÁR

FOGYJON 
VELÜNK!

KÉSZEN TESSZÜK
 ASZTALÁRA ÉTELÉT!

Minden idők 8 legjobb fogyókúrája!

AKÁR
HETI

CSAK
NÁLUNK!

ÉSZEN TESSZÜK
ZTALÁRA ÉTELÉT!

idők 8 legjobb fogyókúrájaá !

R

K
!6

MEGRENDELHETI INTERNETEN VAGY TELEFONON:
(06-1) 278-6700 • WWW.GASTROYAL.HU

NAGYON MAGAS

ANTIOXIDÁNS

TARTALOMMAL

L-carnitinnel és

C-vitaminnal dúsítva!

Erõsen
zsírégetõ
tea

VALÓDI CITROMMAL

            
ÉS LIME DARABOKKAL

light

1 Kcal
  /100ml

21 ÓRA VAGY 21 PERC?

Ön választ !

Ma

Holnaptól a 
-lal

HETI
21
ÓRA

HETI
21
PERC

TUDJA ÖN, HOGY EGY 
HÁZIASSZONY HETENTE 
ÁTLAGOSAN 21 ÓRÁT 
TÖLT EL A CSALÁD 
ÉTKEZTETÉSÉVEL?

A  

MEGRENDELŐJEKÉNT

EZ ÖNNEK CSAK HETI 21 PERC LESZ!
KÉRJE ÉTLAPUNKAT!

A MEGOLDÁS:

SOKALLJA EZT AZ 
IDŐT ÉS MUNKÁT? 
MEGOLDÁST KERES?
VÁLTOZTATNA?

GONDOLKODOM, TEHÁT F R MEN!

VÁRHATÓ FOGYÁS:

HETI 1-4 KG!

Éhezés nélkül, 

férfias adagokkal 

csökkentheti

testsúlyát, 
az izomtömeg megtartásával!

SPECIÁLIS
ÉTREND
FÉRFIAKNAK:
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Kandalló kis- és nagykereskedelem

Budapest legnagyobb  
kandalló bemutatóterme

Classic

Adria

Elegant

Aurore

Aquicum

Prizma

Bermudes

Arad

Stílus

Mariane

Losonc Vajdahunyad

Rusztikus

Klasszikus

Modern

Francia
1103 Budapest, Kőér u.16.
Tel.:06(1) 260-22-90, 
mobil: 06-20 9441-730, 06-20-93-42-911,
www.kandallos.hu

Üzleteink 
országszerte!
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