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Remélem, nem okozok csalódást, a T. 
Olvasónak, amikor is idézve Dr.Wolfgang 
Feist gondolatait megfogalmazom, hogy 
a passzívház ugyanolyan épület, mint bár-
mely más „hagyományos” épület. Az alap-
vetõ különbség az igen alacsony üzemel-
tetési költség, azaz a közel 90%-os fûtési 
energia-megtakarításban rejlik.

Természetesen a gyakorlott szemlé -
lõ apró különbségeket bizonyára észre 
fog venni, például a nyílászárók mérete, 
amellyel a szoláris nyereség optimalizál-
ható, vagy esetleg a diszkrét légszelepek, 
anemosztátok a helyiségekben (általában 
1-1 db). Így tehát a belsõ design kialakí-
tása, annak igényessége valójában az 
építtetõ, a tervezõ vagy a kivitelezõ lele-
ményességét mutatja. 

 A belsõépítészettel foglalkozó szak-
emberekre tisztelettel tekintek, amint 
óri ási ötletgazdagságuk, innovatív gondo-
lataik eredményeként esztétikus, szép bel-
 sõ  terek valósulnak meg. Azonban „bün-
tetlenül” nem lehet bármit megvalósítani, 
gondolok itt elsõsorban a gépészeti meg-
oldásokra, de az építészeti elemeknek is 
fontos funkciói lehetnek. A belsõ design 
kialakításakor figyelem mel kell lenni a 
passzívházak gépészeti és építészeti kon-
cepciójára, követelményeire.  

Ha már az elõzõekben megemlítésre 
kerültek a nyílászárók, akkor folytassuk 
ezen a területen. 

Az alacsony üzemeltetési költség egyik 
záloga a passzívházak esetén a gondos 
hõszigetelés. Az ablakoknak is, és a bejá-

Passzívházak és a belsõ design

Elõljáróban célszerûnek tartom leszögezni, nem va-
gyok designer, nem értek a design-hoz. Engedve a 
fõszerkesztõ asszony kérésének, a belsõépítészet és 
a passzívház építészet lehetséges kapcsolódási pont-
jait kellene itt és most felvázolnom jelen összeállítá-
somban.

Budaörsön befejezés és átadás elõtt a 9. minõsített passzív-

ház (2010) – tervezõ Szekér László

Orosháza, 3. minõsített passzívház (2009) 

– tervezõ Sári Attila (Optimal-Terv nyomán)

A passzívházak építése, mint új és korszerû építési módszer, fokozott figyelemnek örvend. Az érdeklõdõk az újdonság 
erejével ható mûszaki megoldások kapcsán óhatatlanul feltételezik és keresik a különleges megoldásokat, azok meg-
jelenését az épületen belül, esetleg azon kívül.

A harmadik üvegréteg nyitható, így a reluxa por-

mentes (Internorm)

Fa-Alu-EPS kombináció egyenlô különleges 

hõszigetelés (Internorm)

Fa-Alu kombi-

náció, az UV 

sugárzástól 

megvéd 

az Al.réteg 

(Internorm)

Mûanyag tok- 

és szárnyszer-

kezet üvegek 

közötti reluxával 

(Internorm)
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rati ajtóknak is meg kell felelniük ezeknek 
az elvárásoknak. 

Általában elmondható, hogy U<0,85 
W/m2K hõátbocsátási tényezõvel rendel-
kezõ ajtók különleges gyártástechnoló-
giát és különleges mûszaki megoldásokat 
is megkövetelnek (gondolok itt a légtö-
mörségre, a biztonsági funkciókra, tartós 
mûködési biztonságra, stb). Ebbõl faka-
dóan többe is kerülnek.  Áruk közel 400-
800 ezer Ft, de megtalálhatók már a hazai 
kereskedõknél az egymillió-forint feletti 
árú bejárati ajtók is. 

Ezek az árak általában a megfizethe-
tetlen kategóriába kerülnek az építtetõ 
értékítéletében, figyelmen kívül hagyva 
a magas mûszaki tartalmat és a különle-
ges megjelenést (design). 

Természetesen nem csak idehaza, kül-
földön is „húsbavágó” kérdés a bekerülé-
si költség. Egy-egy családi házon általá-
ban két ajtó is található, egy a „bejárati”, 
a család és a vendégek részére, és egy 
mellékbejárati ajtó a garázs felé (ha van 
ilyen).  

Ezért a gyártók az alacsonyabb árfek-
vés kategóriában is ki tudják elégíteni az 
igényeket, mivel rendszeresítették a „mel-
lékbejárati ajtó” kategóriát, amely árban 
jóval kedvezõbb, 200-300 ezer Ft, mû sza-
ki tartalmát tekintve azonos, a gyártási 
technológiáját tekintve jóval gazdaságo-
sabb elõállítási költség mellett készülnek.  

Ablakok esetében visszatérõ 
kérdés, fa vagy mûanyag? 

Persze hogy mindenki azonnal a fa mel-
lett döntene, bizonyos peremfeltételek 
mel lett. Ilyenek pl., hogy ne kelljen 4-5 
évente a mázolással foglalkozni, színtartó 
legyen, ne vetemedjen, ne repedezzen, 
csomómentes és esztétikus vonalveze-
tésû legyen, álljon ellen az UV- sugárzás-
nak és az idõjárás viszontagságainak, le-

gyen légtömör, amit hosszú éveken át, 
akár 20-30 évig is képes megtartani, és 
a hideggel együtt a nem kívánatos láto-
gatókat is tartsa távol. 

Ha még a hõtechnikai elvárásokat is 
ide soroljuk (Uw<0,85 W/m2K) akkor 
máris komoly követelményeket állítottunk 
a gyártóval szemben, amit sajnos egye-
lõre csak kevesen képesek teljesíteni. 

Ha ezeknek a követelményeknek ma-
radéktalanul eleget szeretne tenni az ab-
lakgyártó, akkor ehhez magas gyártás-
technológiai tudás, tapasztalat, innováció 
szükséges, és nem meglepõ, ha ehhez 
magasabb ár is társul, a kereskedelmi 
forgalomban megtalálható „átlagos” ab-
lakokhoz képest. 

Több esetben tapasztalható, hogy az 
építtetõ enged az eredeti elképzelései-
bõl, és fa ablakok helyett a mûanyag 
mellett dönt. Ez nem szükségszerûen 
baj, ha nem fontos a reprezentálás vagy 

csak egy szerûen az építtetõ ízlésvilága 

ezt igény li. Fontos szempont a döntés-

ben az ár is. 

Elõbb utóbb mindenkinek el kell jutni 
arra a pontra, ahol fel tudja mérni, hol 
van a pénztárcája tûréshatára, hol húzza 
meg a határt. A vélt, vagy valós többlet-
költségeket az épület más egységeinél 
lehet hasznosítani. 

Még mindig a nyílászáróknál maradva 
fordítsunk egy kis figyelmet a teraszajtók-
ra. Nagyon megnyerõ és impozáns a sa-
rokban összefutó, egymásra merõlegesen 
elhelyezett tolóajtó, a sarokban megtá-
masztás, vagy függõleges tokszerkezet 
nélkül. Ez az energetikusok rémálma. Se 
a légtömörség, se a hõhídmentesség nem 
valósítható meg maradéktalanul. 

A bejárati ajtó valóban dísze a háznak (Internorm)

Kiskunfélegyháza, „szoláris nyereség” az 5.minõsített passzívházban

Kandalló a nappaliban (speciális kialakítást 

igényel)
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A középen felnyíló, kétszárnyú terasz-
ajtók is, ha lehet mellõzendõk. A toló-bu-
kó ajtók szintén. Ennek az oka a nehezen 
biztosítható légzárás. Ebbõl azon ban nem 
következik ezeknek a típusoknak a tilalma. 
A passzívházak energetikai számításában 
(PHPP, azaz Passivhaus Pro jek tie rungs 
Paket) ezeket illik figyelembe venni. Az 
itt fellépõ hõenergia veszteség más épü-
letszerkezeteknél, pl. hõszigetelés, kom-
penzálható. Azonban ez már az energeti-
kus felelõssége. 

A gépészetre nagyon könnyû feladat 
hárul, „csak” a szellõztetésrõl és a mini-
mális hõmennyiség elõállításáról, valamint 
az épületbe juttatásáról kell gondoskod-
nia. 

Szellõztetés említésekor sokaknak 
nem tetszik a régóta jól bevált tányérsze-
lepek megjelenése. Természetesen a vá-
lasztás szabadságának megtartása mel-
lett más megoldások is eredményesen 
használhatók. Ilyen például a padló, vagy 
oldalfali légbevezetõ rács, vagy álmeny-
nyezeti  síkokkal takart szelepek alkalma-
zása. 

Hõforrás és hõbevitel kapcsán meg-
fogalmazhatjuk, hogy a drágának kikiál-
tott passzívház gépészet bekerülési költ-
ségének csökkentésére hazánkban az 
ügyes tervezõk eredményesen alkalmaz-
zák a pelletkandallókat (általában vízte-

res kialakításban). Ízlés kérdése, a belsõ 
design kapcsán kinek felel meg ez a 
megoldás. A lángja pici, kevésbé látvá-
nyos, mint egy hagyományos kandallóé.  

Tévhitekkel szemben a hagyományos 
kandalló is beépíthetõ a passzívházba, de 
gondoskodni kell az égési levegõ kívülrõl 
történõ bevezetésérõl a tûztérbe, továb-
bá a kéményeknek is hõhídmentes kiala-

kításúnak kell lennie. Arra is számtalan 
példa található, amikor is látványkandalló 
kerül beépítésre (tervezésre), gáz-üzemû 
kivitelben. Elkerülhetetlen az ilyen beren-
dezések zárt rendszerû kialakítása a lég-
tömörség és az életvédelem szempontjá-
ból! 

A passzívházakkal szemben támasz-
tott elvárás, hogy az alacsony fûtési költ-
ség mellett az egyéb energiaigény szintén 
alacsonyan tartható legyen. Például ’A’-
kategóriás hûtõgép vagy energiatakarékos 
világítás kerüljön be ezekbe az épületek-
be. A belsõépítészet ez utóbbi területen 
tud látványos megoldásokat biztosítani. 
Álmennyezetbe süllyesztett világítótestek, 
LED világítás, egyéb megoldások.  

A Kedves Olvasó nem is gondolná, 
a nyári hõvédelem megoldásai hogyan 
képesek befolyásolni a belsõ megjele-
nést. Pedig ez így van. Ügyetlen tervezõ 
nem megfelelõ választása, vagy az épít-
tetõ szerencsétlen döntését követõen, 
ha a nyá ri hõvédelem már csak redõnyök 
alkal mazásával oldható meg, ott már a 
belsõ építész felteheti a kezét. Hogy mi-
ért? 

Mindenki által elvárt alapkövetelmény, 
hogy a nappaliban továbbá az épület más 
tartózkodási zónáiban a természetes fény 
szabadon áramoljon be az épület belsõ 
tereibe. Ráadásul ez költséghatékony is, Kiskunfélegyháza, konyha

Orosházi passzívház, az igényes kandalló „gyönyörködtet”
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Dunaújváros, passzívház: Amikor a megrendelõ a „biztonságra törekszik”

Közremûködésével került lefordításra 

2007-ben a darmstadti Passivhaus 

Institut PHPP-2007 programja és kézi-

könyve (Passivhaus Projektierungs Pa-

ket), amelyet a passzívházak tervezése 

során mellõzni nem lehet. A hazai mi-

nõsített passzívházak 70-80 %-ánál az 

általa elvégzett energetikai számítások 

(PHPP), kalkulációk és javaslatok segítet-

ték a tervezõket a „Minõsített Passzívház” 

cím megszerzésében (Tényõ, Budapest II. 

Budapest XVIII, Budaörs). Az elsõ hazai 

minõsített passzívház (Szada) energe ti ku-

sa, gépésze és felelõs mûszaki vezetõ je-

ként segítette a tervezõt és az építtetõt a 

passzívház sikeres megvalósításban. Több 

minõsített passzívház tervdokumentá-

cióinak elkészítésében közremûködött 

(Oros  háza, Kiskunfélegyháza, Diósd). Tár-

sas házi lakások egyedi energiahatékony 

felújításában jelentõs eredményeket ért 

el (88 % fûtési energiamegtakarítás). 

Passzívház témájú publikációi rendszere-

sen jelennek meg a hazai szaklapokban. 

Elõadásaival évrõl-évre részt vesz kü lön-

bözõ szakmai konferenciákon. A MAPASZ 

és a PAOSZ alapító tagja. 

2010-ben a Passzívház Intézet a be-

mutatott munkái alapján „Nemzetközi Mi-

nõsített Passzívháztervezõ/épületgépész” 

oklevelet adományozott a számára. Szep-

temberben az Intézet „Passivhaus Re fe-

rentenkurs” tanfolyamának elvégzése 

után oktatóként megszerezte az Intézet 

akkreditációját. 
 

Benécs József 
okl.gépészmérnök 

épületgépész szakmérnök 
Passzívház Kft. ügyvezetõ

Benécs József 
benecs@passzivhaz.info.hu 

mivel nappal nem kell világító berendezé-
seket mûködtetni, ami viszont nem mond-
ható el a napközben leengedett redõnyök 
esetén.  

A passzívházak energiafelhasználása 
igen alacsony, ami alkalmasan kiválasz-
tott vezérléssel, épületfelügyelettel tovább 
csökkenthetõ. Ennek szükségességének 
eldöntése viszont az építtetõ és a tervezõ 
együttes feladata, felelõssége.  

„Mindent tudunk szabályozni, amit 
tudunk mérni…” 

Ebbõl fakadóan automatizálható a belsõ 
léghõmérséklet és páratartalom szabá-
lyozásán túl az is, hogy miképpen 
mûködjön a redõnyök mozgatása a fûtés 

és a szoláris nyereség arányainak figye-
lembe vételével. Hol legyen az épületben 
irányfény, vagy éppen az optimális meg-
világítás erõsség, emberi jelenlét hiányá-
ban hol kell kikapcsolni a világítást, vagy 
más mûködõ berendezéseket. 

Bizonyára már többen tapasztalták, 
hogy a természetes fény mellõzésével 
megállapított és kialakított munkahely 
megvilágítás amellett, hogy energiapazar-
ló, legkevésbé sem mondható kellemes-
nek. 

Ezért célszerû mérni a természetes 
fény intenzitását, és alkalmas fényerõ-
sza bályozás használatával a munkahely 
megvilágítása költséghatékony lesz. Hogy 
miként került ide a munkahely? Sok em-
bernek a lakása egyben a munkahelye is, 

valamint a munkahelyek kialakításánál is 
fontos szempont a design, a kellemes 
munkahelyi környezet. 

Elvégre életünk 1/3-át a munkahe-
lyünkön töltjük. Van aki többet is… 

Sonnenplaz (Ausztria): Melyik a fontosabb? 

A szoláris nyereség, vagy...
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A padlófûtést sokan ismerik, a meny-
nyezet- és falfûtést-hûtést  annál ke-

vesebben, pedig a láthatatlan fûtô-hûtô-
testek a régi parasztházakhoz hasonló 
hôérzetet keltenek otthonunkban, munka-
helyünkön, mindenütt, ott, ahol például 
az Comfort System  Kft. rendszerét hasz-
nál ják. A hûtési-fûtési rendszerrel – és 
szeptember lévén inkább a fûtésrôl be-
széljünk, bár ahogy a hosszú távú konti-
nentális idôjárási elôrejelzéseket ismerjük, 
a fûtésrôl-hûtésrôl egyaránt gondoskod-
nunk kell, egyszerre oldjuk meg  téli-nyári 
komfortunkat.  

Egyenletesen meleg a felület, ezért az 
ily módon fûtött helyiségek belsô hômér-
sékletét alacsonyabbra vehetjük, ami már 
önmagában is energia megtakarítással 
jár. A helyiség egyenletesebb függôleges 
hômérséklet elosztása, a padló melegsé-
ge miatt kellemesebb a komfortérzetünk, 
mint a hagyományos fûtési rendszerek 
esetében.  

Ráadásul, ha a padlófûtés falfûtéssel, 
mennyezetfûtéssel párosul, a helyiség hô-
mér séklet elosztása egyenletesebb, a külsô 
falakra szerelt fûtési rendszer pedig meg-
szünteti a külsô falak hideg sugárzását. Ma-
gyarán a téli hidegben is nyugodtan ne ki dôl-
hetünk a falnak, ugyanaz a kellemes érzés 
kerít hatalmába bennünket, mint eleinket, 
amikor a kemence sutban üldögélve múlat-
ták az idôt. Ugyanezt a rendszert nyáron kút-
víz vagy akármilyen forrásból származó víz 
keringetésével a helyiségek hûtésére hasz-
nálhatjuk. 

A padló-, fal-, illetve mennyezet fûtés-
hûtés számos elônye mellett élettani tu-
lajdonságai miatt is ajánlott. Nem szárítja 
a levegôt, nincs légáramlat, nem telep-
szenek meg a baktériumok, különösen a 
hûtési rendszerek rettegett baktériuma, 
a legionella. 

Ugyanakkor egyforma a hômérséklet 
a falfelület hômérséklete 36 Celsius-fok, 
mint az emberi testé a helyiség minden 
pontján a nagy fûtôfelület miatt, így nem 
alakul ki légáramlás. A vakolat rétege köz-
vetíti a hôt, így rövid idô alatt már érezhe-
tô a fûtés-hûtés. Mindezen tulajdonságai 

mellett érdemes megemlíteni azt is, hogy 
a padlóba, falba, mennyezetbe épített fû-
tôrendszer nincs útban, nem kerülgetjük 
a radiátort, nem látszik, de karban-tartani 
sem kell a hôleadó „berendezést”. A pol-
cok falra szerelése miatt sem kell aggód-
ni, mert a csôrendszer (felfûtött állapot-
ban) egy speciális hômérô segítségével 
könnyen behatárolható. 

Új ház építésénél érdemes elgondol-
kodni a rendszer beépítésénél, de utólag, 
egy lakásfelújításnál is alkalmazható ez 
a technológia. A Comfort System Kft-nél 
kapható olasz rendszert könnyen lehet 
napkollektorra, hôszivattyúra, pellet ka-
zánra és minden, a megújuló energiával 
mûködô rendszerre csatlakoztatni.  

Fûtsük a falakat, 
mennyezetet

Comfort System Kft.
6722 Deszk, Alkotmány u. 63. 

Tel.: +36 62/571 440 

info@comfortsystem.hu, 

www.comfortsystem.hu



Erre már nem lehet olyan címkéket ra-
gasz tani, hogy azért ilyen, mert passzív-
ház. Ez építészetileg egy igazán magas 
színvonalú alkotás, amihez csak gratulál-
ni lehet. Ha ilyen házból sok épülne, min-
denki számára átértékelõdne a passzív-
ház fogalma és vonzóbbá válhatna. Lám 
mégsem a technológia teszi csúnyává a 
házakat, mégiscsak lehet építészetileg is 
magas színvonalút létrehozni!

Két éve egy fiatal pár keresett meg, hogy 

tervezzek nekik passzívházat. Lé  nye gé-

ben szabad kezet adtak, csak annyit kér-

tek, hogy a ház legyen modern, lapos te-

tõs, egyedi, „amilyen másnak nincs”.

A helyszín adott volt, a tulajdonos jó 

szemmel választotta ki az ideális telket 

házukhoz. De adott volt természetesen 

a helyi szabályozás is, szigorú építmény-

magassági elõírással, kötött tetõhaj lás-

szöggel. Az épületre magas tetõt kellett 

tervezni.

Kezdetét vette a tervezés, melyben 

ide ális partnerek voltak Megrendelõim. 

Hosszas modellezés, formakeresés során 

alakult ki a ház sajátos hangulata. Napról 

napra fejlõdött, módosult, finomodott a 

forma, folyamatosan nyomon kellett kö-

vetnem a ház energiamérlegét a PHPP 

programmal, a passzívház tervezés alap-

jait, ajánlásait mindvégig be kellett tarta-

ni. Az ideális tájolás adott volt, a felület/

térfogat arányt kellett a szükséges kere-

tek közt tartani. Végül elnyerte az épület 

a végsõ, egyedi, szoborszerû megjelené-

sét. Két fehér tördelt tömeg és egy kö-

zépsõ fa tömb összefonódásából áll az 

épület.

A fiatal pár tavasszal költözött be pár 

napos babájukkal a házba. A déli üvegfe-

lületek árnyékolása még nem teljes, en-

nek ellenére a nyári hónapok tapasztala-

tai igen pozitívak, Hamarosan kiderül, 

ho gyan bizonyít az épület a téli hónapo-

kat.

A pátyi passzívház tanulságként szol-

gál, hogy a passzívház sok-sok elõírása, 

ajánlása nem jár feltétlen formai megkö-

téssel és egyben cáfolja a passzívházakra 

oly sokszor aggatott „kocka ház” jelzõt.

Az épület megkapta a Darmstadti 

Passzívház Intézet „minõségellenõrzött 

passzívház” tanúsítást.

Tervbemutató – a 6. magyar minõsített passzívház 

Pátyon épült fel a 6-ik minõsített passzívház, melyet Sinóros-
Szabó Balázs  (Aktív Passzív Stúdió Kft.) tervezett. Azon túl, hogy 
öröm ilyen híreket kapni, ez a ház egyben áttörés is a korábbi 
passzív házak hoz képest.

A szerzõ: Koós Miklós
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Forum: Új generációs termék. Többrétegû 
FLEXIBILIS FALBURKOLAT. Ellenáll a mik-
roorganizmusoknak. Elsôsorban mûtôk, 
kozmetikai helyiségek valamint élelmiszer-
ipari területen ajánlott a felhasználása.
Garancia idô: 5 év

Elektra 43: Vezetôképes mûszaki para-
mé terekkel rendelkezô padlóburkolat. 
Olyan speciális felhasználási ajánljuk, mint 

pl: számítástechnikai központok, orvosi 
mûtôk, gyógyszergyárak. PUR felületvéde-
lem. Grafit ôrleménnyel, szén hátoldallal.
Garancia idô: 10 év

Luxor 43: „PUR Forever” gyári felület vé-
delemmel ellátott, amely szerint élettarta-
ma során nem igényel utólagos felületke-
zelést. Kifejezetten nagy forgalmú irodák-
ba, közlekedôkbe, éttermekbe, üzletekbe 
ajánljuk.
Garancia idô: 10 év

Generál kivitelezés, melegburkolat 
nagykereskedelem

Víz-, olaj-, és bitumen ellenálló fóliák

A FolGam F vízszintes alapok, falak te tõk, 
valamint fal részletek szigetelésére kifej-
lesztett fólia. 

FolGam H: Nagyméretû szeméttároló te-
rületek, vízzáró gátak, valamint épületek 
nedvesség elleni szigetelésére kifejlesz-
tett termék.

FolGam B/BZ színes és UV stabilizált fó-
lia, amely ellenáll az idõjárás viszontag-
ságainak, valamint az erõs UV sugárzás-
nak, elsõsorban kerti tavak valamint 
fürdõmedencék bélelésére alkalmazzák.

Iroda:
1043 Budapest, Erzsébet utca 18.
Tel, Fax: 06-1-784-95-24 
Mobil: 06-30-990-14-64
E-mail: fizoka@chello.hu
Web: www.fizoka.hu

A FolGam fóliák nagy elõnyei, a kitûnõ flexibilitás, nagyon jó tapadás a különbözõ 
felületi egyenetlenségek kiegyenlítése. Mindkét oldalára érdes felület jellemzõ, amely 
emeli a szakító szilárdágát a fóliáknak. A megrendelõ kérésének megfelelõ méretben 
történõ szállítása, csökkenti a hegesztésbõl, ragasztásból adódó veszteségeket. 
Garancia idõ: 10 év

HOMOGÉN • HETEROGÉN • CSÚSZÁSMENTES • AKUSZTIKUS • VEZETÕKÉPES

GUMIBURKOLAT • PADLÓSZÕNYEG • MODULSZÕNYEG
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A Classen, Közép-Kelet Európában vezetô szerepet tölt be, valamint 
a fa-és fautánzatú termékek gyártásban a leggyorsabban fejlôdô 
cégnek tekinthetô.

A Cég 1963-ban Németországban Kaiser sesch városban kezdte meg tevékenységét. 

Itt található az egyik gyárunk valamint a cég központja. A másik gyár Baruth városban 

szintén Németországban található.

A CLASSEN TERMÉKEI, AJÁNLATAI:

™™ laminált padlók: Discovery, Joy, Nature, 
Trend, Adventure, Extreme, Soft & Silent, 
stb.

™™ beltéri ajtószárnyak: tolóajtók, Afro dy-
ta, Cen tury, Ariadna, Dalila, Tetyda, stb.

™™ Gekko – falra szerelhetô laminált pa-
nel rendszerek: szegélylécek, kezdô pro-
filok, szerelô profilok, távtartó ékek, sarok-
profilok, takarószalagok, stb. 

™™ valamint egyéb fa és fautánzatú kel-
lékek: bútorelôlapok, csapóajtók,stb.

Classen Hungary Kft
1172 Budapest, Rákosligeti határút 4/b.
Tel: 253-83-30, Fax: 256-34-14
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A svéd Berg & Berg vállalat szakterüle-
te a keményfa padló elõállítás, amely 

tevékenységet a legmagasabb, svéd tech-
nikai követelmények betartásával és egy-
úttal az erdõk, a környezet tiszteletben tar-
tásá val végzi.

A Berg & Berg padlók érintése, látvá-
nya maximálisan hozzájárul ahhoz, hogy 
vásárlóink otthonukban is megtapasztal-
ják a természetes fa közelségét, s ezzel 
a falakon belül is csodálhassák a termé-
szet határtalan szépségét.

12-féle fafajta képviseli a természet 
színeit: a sötétbarna dió és a meleg vö-
röses cseresznyétõl a világosabb tónusú 
tölgy és juharig.

A Berg & Berg AB a következõ 
kivitelben gyártja padlóit:

Fafajták:
Tölgy, vöröstölgy, kõris, bükk, ezüst juhar 

(európai), pata góniai körte, patagóniai cse-

resznye, kanadai juhar, amerikai cseresz-

nye, amerikai dió, jatoba, karibi rózsafa

Méretek:
• XXL (1 lamellás)
• XL (2 lamellás)
• XLD (2 lamellás díszítõcsíkos)
• L (3 lamellás)

Mintázat:
• Kõr: Erõsen csomós, határozott
 rajzolatok
• Káró: Kevésbé csomós, enyhe
 színkülönbségek

• Pikk: Minimális méretû csomók,
 gyengébb rajzolatok
• Treff: Teljesen csomómentes, 
 minimális színkülönbségek

A különös gondossággal kiválasztott 
alap anyagból készült 3 ré te gû padlók az 
egye dülálló saját fejlesztésû Svedlock 
kapcso lódási rendszerrel fektethetõk le. 
A gyártó az általa ajánlott lerakási mód-
szerrel installált padlókhoz 25 év garan-
ciát vállal.

A Berg & Berg padlók alapanyagainak 
70%-a FSC (Forest Stewardness Council) 
tanúsítvánnyal ellátottak.

Technikai információk:

Termék:
3-rétegû fapadló, természetes eredetû 
olaj réteggel vagy UV-akril fényezéssel ke-
zelve, felhasználásra készen. A patagóniai 
körte- és cseresznyefa fajták elõolajozá-
son esnek át.

Szerkezet:
Felületi réteg: Fûrészelt felületi réteg,
 kb. 4 mm (de legalább 3,6 mm) 
 vastag fából kiképezve. 
Középsõ réteg: Függõlegesen 
 évgyû rû zött tömör, puhafa 
 lécek Észak-Svédor szág  ból, 
 a csatlakozásoknál 5 réteges
 furnérlemezek.
Alsó réteg: Svéd puhafa.

Méretek:

Design  L+XL+XLD  XXL

Hossz  2.390 mm  2.390 mm*

Szélesség  198 mm  195 mm

Vastagság  14 mm  14 mm

(*az XXL típus között elõfordulhatnak például 

800/1200/1600 mm hosszú darabok is)

1 tábla=  0,473 m2  0,467 m2

1 csomag=6 tábla=  2,84 m2  2,8 m2

1 raklap=40 csomag=  113,6 m2  112,0 m2

További tájékoztatással szívesen állunk 
rendelkezésére, kérésére katalógust kül-
dünk. A Berg & Berg szalagparketta kizá-
rólagos importõre:

Berényfa Kft.
Jászberény, Ipartelep út 1.
06-70/932-4722, 06-70/932-4723
www.berenyfakft.hu, 
info@berenyfakft.hu
www.berg-berg.com

Berg & Berg padlók –
a természet közelsége egy életen át



Kókusz 
területe az egész trópusokon,  termelik különösen  
Dél-Indiában. A kókuszrostból készül a rost réteg, 
amelyet édesvízben vagy sósvízben áztatnak ki hogy 
feloldják a szálakat majd kifésülik és modern gépek-
kel szövik
Tulajdonsága: teljes mértékben kemikália mentes, 
antisztatikus, atkamentes, rendkívül erôs, kül és bel-
téri burkolat. Jól bírja a nedvességet.

Természetes alapanyagból, Szizál-Tengerifû-kókusz-Gyapjú-Bambusz

egyedi megjelenésû szônyegek, padlóburkolatok

Szizal
Az Agave növény rostjából készül. Az elsô kereskedel-
mi célú telepítések 1930 körül kezdôdött, kereskedel-
mi jellege 1948 évekre tehetô Ma Brazília a legna-
gyobb termelô Az elsô idôkben hajókötelet- zsineget 
gyártottak belôle a magasabb minôségû rostszálak-
ból  késôbb falburko latokat  és szônyegeket.
Tulajdonsága: a legkeményebb anyag az összes ter-
mészetes alapanyagú termékek között, szerves rost-
jának köszönhetôen kemény ellenálló padlóburkolat, 
amely szálak elnyelik a nedvességet a forró nyári na-
pokon és szabályozza a szoba klímáját. Teljes mérték-
ben kemikália mentes, antisztatikus, atka mentes.

Divano Design Kft. Tel.: +36205025080, +36205025080 vagy Tel./Fax +361 4819591

Hogy miért éppen ezeket a termékeket 
javasoljuk? Mivel rendkívüli tulajdon-
ságokkal bíró természetes anyagok. 
100%-ig kemikáliamentesek! Mert 
stra pabírók! Antisztatikusak! Atka men -
tesek! Porallergia ellen védve! A szo-
ba klímáját kedvezôen befolyásolják! 
Különleges és egyedi megjelenést 
biztosítanak, tulajdonságaikkal együtt 
az életterünk dísze lehetnek.
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Vertical garden, green wall, plantwall.... ezek a kifejezé-
sek külföldön már jól ismertek, csodaszép alkotásokat 
látni világszerte. 

Nálunk igazán még csak most kezd elterjedni a nö-
vényfal, más néven zöldfal, függõleges kert.

Bõvebb információt talál cégünk, az Amaryllis Decor weboldalán: www.novenydekor.hu, Tel.: 06-30-9610-588

Amaryllis DecorNövényfal – 

A képeken látható referencia munkánk egyike az elsõk között telepített növényfalaknak Magyarországon.

A növényválasztás mindig helyszín füg gõ, figyelembe kell 

venni a tér adottságait, fényviszonyait, méreteit, színvilágát. 

Igény szerint akár a cég lógója is megalkotható a nö vé-

nyekbõl.

Lényeges még a speciális növény meg világításra szolgáló lámpák 
használata, melyek egyrészt pótolják a természetes fényt, más-
részt az esztétikai hatást is fokozzák.

Növényfal gyakorlatilag bármilyen mé re tû, formájú falon 
kialakítható. Beül tet hetõ akár az egész fal is, vagy ki-
sebb területek, de használhatunk önálló térelemként 
mobil növényfalat, térelválasz tó jelleggel is, vagy kisebb 
méretû, falra szerelhetõ növényképet. Bármelyiket al-
kalmazzuk is, egyedi hatást érünk el vele. 

A belsõ terek hangulata, stílusa is fo koz ható pl. egy 
minimál, vagy akár egy dzsungelhatású zöldfallal. De ko-
rá ciós értékén túl élettani hatásai is je lentõsek, hiszen 
segít a száraz levegõ megszünte té sében azzal, hogy 
ideális párakörül mé nye ket teremt és oxigénnel látja el 
a leve gõt. 

A növények gondozása megoldható ugyan „házilag” is, 
de célszerû azt szakemberre bízni, hisz az öntözés és 
tápanyag-utánpótlás mellett más teendõre is gondot 
kell fordítani, mint pl. a kártevõ-mentesítés, növények 
metszése, cseréje, öntözõrendszer-karbantartás.
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 üvegtechnikák
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Forradalmian új megközelítés: a díszüve gezés kereskedelmi értékesítése

Dallos Péter
Dallos Tiffany Kft.
www.legszebbtiffany.hu
info@legszebbtiffany.hu

❦
❦

❦
Talán nem kell részletesen ecsetelnem 

a Tiffany és ólomüvegek díszítô és 
han gu latteremtô értékét. Népszerûségük 
egyre nô, de még messze elmarad a nyu-
gati országoktól. Ennek fôképp kultúrális 
és gazdasági okai vannak. Továbbá az, 
hogy a piac szereplôi nem értik egymást.

Félreértések a kereslet és a kínálat 
között
A keresleti oldalt tizedeli az a feltételezés, 
hogy a szóban forgó díszüvegek ára elér-
hetetlenül magas. Így nem keletkezik ke-
reslet még abban az esetben sem, ha 
meg van az igény a díszüvegek nyújtotta 
esztétikai élményre. További keresletcsök-

kenést idéz elô a körülhatárolt kínálat hi-
ánya, amely túl nagy feladatot ró az ügy-
felekre. A gyártó sok esetben az ügyféltôl 
vár útmutatást, de hogyan segíthetne ér-
demben az ügyfél, ha a lehetôségekbôl 
csak annyit lát, hogy túl sok? Ô nem mû-
vész, nem ismeri az anyagokat és techni-
kákat. Ezekért elsôsorban a kínálati oldal 
a felelôs, nem ismeri eléggé a fogyasztói 
igényeket és nem mer lehetôségeket meg-
vonni. A kínálat a legtöbb esetben re fe-
ren ciaképekbôl és „bármit megcsinálunk” 
felkiáltásból áll. Mivel az érdeklôdô csak 
részletes egyeztetés után kap a döntésé-
hez szükséges árajánlatot, gyakran a fa-
gyos döbbenet következik. A gyártó pedig 
kénytelen a valódi ügyfeleitôl beszedni a 
sikertelenség díját is. Így akadályt gördít 
a félreértések felszámolásának útjába. To-
vábbi számos hiba és félreértés teszi le-
hetetlenné a kereskedelmi értékesítést. 
Bár vannak próbálkozások, de a túl egy -
szerûsített kínálat nem tesz lehetôvé va-
lódi áttörést.

Hogyan vonható be a folyamatba 
közvetítô?
A hagyományos ügymenetben csak azok 
tudnak közvetítôként szerepelni, akik fel 
tudják vállalni, hogy valamelyest részt 
vesznek a tervezési koncepció kidolgozá-
sában. Ôk kevesen vannak ahhoz képest, 
hogy mennyien válhatnának közvetítôvé, 
ha az ügymenetet leegyszerûsítenénk. 
Fontos a megfelelôen széles választék, 
hogy az igények többségét kielégíthessük 
és a széles választékon belül a lehetôségek 
szigorú korlátozása, hogy a viszonteladó 
számára is kézben tartható legyen az ügy-
intézés.

Tapasztalataink
14 éve foglalkozunk díszüvegezéssel és 
túlnyomó részt mi is mindent elvállaltunk. 
Egy évvel ezelôtt kezdtünk kísérletezni 
a körülhatárolt kínálat értékesítésével. 
A kereslet igazolta az elgondolás helyes-
ségét és elég tapasztalatot gyûjtöttünk 
a kínálat továbbfejlesztéséhez. Az így ki-
alakított kínálat már alkalmassá válik or-

szágos viszonteladói hálózatban történô 
értékesítésre.

Legyen Ön is viszonteladó partnerünk!
Amennyiben Ön építész, belsôépítész, lak-
berendezô, épület- vagy bútorasztalos, 
nyílászáró gyártó vagy kereskedô akkor 
együttmûködésünk révén szélesebb kör-
ben kiszolgált, így elégedettebb ügyfelek-
re és több bevételre tehet szert. Kérem, 
vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, 
hogy Ön is részesedhessen sikerünkbôl!





Ezek mellett keresték meg cégünket az 
alábbi két extrém megoldással is, melyek 
rövid történetei a következõk:

A soproni polgármesteri hivatalban 
2008. év végén valósult meg a fõbejárat 
látvány elemként is funkcionáló bejárati 
megoldása. A régió egyik legjelentõsebb 
nyílászáró cégével – a Czumpf és Dubek 
Mérnöki irodával – folytatott közös terve-
zés eredményeként egy olyan merész el-
képzelés körvonalazódott meg, melynek 
végeredménye egy különösen attraktív 
bejárati megoldás lett, mely a beépítés 
után az épület dolgozóitól – rendhagyó 

megjelenése miatt – szinte azonnal a 
CSILLAGKAPU nevet kapta. 

E kombinációval megtartottuk a tra-
dicionális, hatalmas két szárnyú bejárati 
fa ajtót, melyet rendkívül erõs, hidraulika-
mentes DFA127 típusú automata ajtónyi-
tóval szereltünk fel, mely kívülrõl Push & 
Go technikával – kézi erõre motorral –, 
belülrõl automatikusan nyit. Ezen túljutva 
egy 3db. íves ajtóból, acélból és sok 
üvegbõl „komponált” kimondottan a vá-
rosháza számára tervezett együttesbe 
érünk. E szerkezetnek nincs fix eleme. 
Nyolc acél oszlopon, attraktív díszítéssel 
készült. Érdekessége, hogy hétköznapi 
forgalom esetén a két oldalsó, egy szár-
nyú ajtó mûködik, míg ünnepségek-, es-
küvõk esetén a középsõ két szárnyú ajtót 
használják. Ezáltal egyszerre szélfogó és 
látványelem e speciális alkotás. Nem hét-
köznapi megjelenésével, egyedi tervezé-
sével, speciális mûködtethetõségével va-
lódi kuriózumnak számít e nyílászáró 
együttes.

A másik érdekesség egy magát fel-
fedni nem kívánó üzletember számára 
készült. Ötletét, miszerint olyan ajtót sze-
retne, mely „kígyózó” mozgást végez, 
több ajtógyártó megmosolyogta, s ennek 
megvalósíthatatlanságát ecsetelte. Mivel 
a record szereti a kihívásokat, s a lebo-
nyolítást végzõ Vándor György üvegipari 
vállalkozóval is kiemelkedõ volt együtt-
mûködésünk minõsége, együtt alkottuk 
meg a képeken látható látványelemet. 

A kérés az volt, hogy egy kis luxuslakás 
fürdõszobáját olyan megoldással válasz-
szuk el a nappalitól, mely megoldás mél-
tán lehet a lakás dísze is. Ennek megol-
dása egy ívelt sínrendszerû, szeg men-
sekbõl álló mozgó üvegfal lett, mely 
pozitív görbületbõl (csukott állapot), egy 
negatívba görbülõ, majd kiegyenesedõ 
fal elé visszahúzódó ajtót eredményez. 
A megoldás nagyszerû lett. Kiemelkedõ 
esztétikájával, elméletileg „lehetetlen” 
meg oldásával egyedülálló végeredményt 
alkottunk. 

A recordnál nem csak a minõség ki-
emelkedõ, hanem a kollégák innovatív 
hozzáállása is. Talán ezért is foglalja el 
vezetõ pozícióját hazánkban az automata 
nyílászáró megoldások terén…
Tel: 24-515-390
www.record.hu
info@record.hu

A svájci record cég nem csak termékeinek kiemelkedõ minõségével 

tûnik ki az automata ajtógyártók mezõnyébõl, de a magyar leányvál-

lalat sokoldalúságával is. Nagyon sok olyan speciális igényt elégített 

már ki, melyet a többi beszállító nem tudott elvállalni, illetve nem tudott 

rá megfelelõ-, vagy megfelelõ árú alternatívát kínálni. E típusok leginkább

� a szögben záródó ajtók, melyek épületek sarkaira kerülnek betervezésre mint 

leginkább praktikus megoldások – vagy mint design elem

� harmonika ajtók, melyek tökéletesen kiváltják a két szárnyú automata nyíló 

(zsanéros) ajtókat, azoknál sokkal jobb helykihasználásuk és alacsonyabb 

áruk okán

� valódi légzáró ajtók, melyek záródásakor, az utolsó néhány centiméteren a 

földre ereszkednek, s a falhoz is simulnak – így biztosítva a minden ponton 

gumis légzárást

Extrém megoldások a Recordnál,
a Csillagkapu és a kígyó mozgású ajtó
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A  kapukat bármilyen méretben, személy-
bejárós kivitelben is, akár 2-3 napon be-
lül átvehetik a partnerek a megrendeléstôl 
számítva, ezáltal teljesen lecsökken a vég-
felhasználók várakozási ideje, továbbá,  
Dió, Aranytölgy, Fehér, Mahagóni, és tet-
szôleges Ral szín szerint el tudjuk készí-
teni. 

Többféle sínvezetéssel kínáljuk ter-
mékeinket a beépítési igényekhez 
alkalmazkodva. 

Nagyon kedvelt típus az alacsony küszö-
bös személybejárós típus is, ezenkívül 
gyártunk panoráma szekciókat is.

Minden termékünk minôségi tanu sí-
tással rendelkezik.

Az ipari és lakossági kapukhoz a Nice 
motorjait használjuk amikre 2 év teljes-
körû garanciát biztosítunk.  Részletesebb 
Információért  kérem tekintse meg hon-
lapunkat, vagy keressen fel bennünket 
akol mûködés közben is megtekinthetik 
termékeinket: www.door-system.hu
  

 
 

Részletesebb Információért  kérem tekint-
se meg honlapunkat, vagy keressen fel 
bennünket akol mûködés közben is meg-
tekinthetik termékeinket: www.rewlex.eu

Ha bármelyik termékünk felkeltette ér-
dek lôdését szeretettel várjuk hívását, 
ahol Sipos Edina kolléganônk készsége-
sen áll az ön rendelkezésére, a 
06-70-9-400-240 telefonszámon.  

A kiváló minôségû Rewlex Lakossági és Ipari kapuk  a hazai gyártásnak  köszönhetôen 
rendkívül kedvezô feltételekkel vásárolhatják meg a viszonteladó partnerek , 5 év teljes 
körû garancia mellett.

REWLEX Ipari Kapuk
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Lakásfelújítás a bútorok eltávolítása és 
építési törmelék nélkül.

Gyors munka, nincs vakolás. Otthona ma-
kulátlan… Új vagy felújított épületben a 
feszített álmennyezet egyaránt fantaszti-
kusan mutat.

Cégénél, a mennyezet a válasz 
az evolúcióra.

Tûzjelzõt szeretne kialakítani, új számítógé-
pes hálózatot, fejlesztené a riasztórend-
szert…csak egyszerûen el kell távolítani 
a régi rendszert és újra visszaszerelheti a 
feszített álmennyezetet. Vége a hornyok-
nak, a bontási munkáknak vagy a látha-
tóan szerelt kábeleknek, az EXTENZO® 
feszített álmennyezetekkel évekig élvez-
heti a tökéletes eredményt. 

Kreatív szerelés az üzletekben és a 
bemutatótermekben 

Makulátlan fehér mennyezet beépített 
spotlámpákkal olyan egyszerû és mégis 
olyan szép… vagy színes hullámok világító 

alakzatok, tapéta dekor: az EXTENZO® 
valóra váltja álmait!

Szállodák és éttermek: a legjobb lég-
kondicionált rendszer bónuszaként

Extenzo® kiválóan illik a hotelekbe és ét-

termekbe, különösen a Climaclick® ver-

zió: egyedülálló légkondicionáló rendszer, 

megõrzi a helyiség csendjét, mindamellett 

biztosítja a legmagasabb komfortérzetet.

Elõcsarnok felújításától 30 000 nm-
es hotelig.
Végtelen kreatív lehetõség
Ívek, térhatás, több mint százféle szín és 

tízféle felület.

Tetszetõs felület
Tökéletes feszített, az egyedülálló 

EXTENZO® által kifejlesztett rögzítõ pro-

filnak köszönhetõen.

Extra komfort
Javított hang-és hõszigetelés és csendes 

légkondicionáló a Climaclick®-kel

Erõs és ellenálló
A feszített álmennyezet vízzel mosható és 

antisztatikus. Exkluzív 15 éves Extenzo 

garancia.

Környezetbarát
A hagyományos mennyezetekhez képest: 

nagyon kis szállítás, nincs festék, nincs 

sze mét, 100%-ban újrahasznosítható, 

válogatás nélkül.

Climaclick®

A csendes légkondicionáló rendszer

A teljes álmennyezet felületét a hõ vagy 
hideg szétosztására használva a Cli ma-
click® megtalálja a megoldást a tradicioná-
lis rendszerek hibáira: a hideg és a meleg 
egyenlõtlen elosztására, a hidegzuhany 
effektusra, a zajra…

A Climaclick® egy békés légkondicio-
náló és fûtõrendszer, mely hatékonyabban 
mûködik, és így akár plusz 10% energiát 
is megtakarít.

M+M Kft.
8000 Székesfehérvár, Új Váralja Sor 20.
info@mpm.hu, www.mpm.hu
06-22-500-199

Az EXTENZO® a legjobb profillal rendelkezik: a helyi vállalkozások pro -
filjával, melyek a nemzetközi piacon terjeszkednek, megalkotva a hol-
nap termékeit és exportálva azokat…külsõ erõforrások igénybevétele 
nélkül. Ez az eredeti dinamikus megközelítés egy meggyõzõdésen alap-
szik: a feszített álmennyezet egy ígéretes megoldás a jövõnek.

Legyen új vagy felújított a ház 
EXTENZO® minõség elengedhetetlen!
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Álmennyezet tisztítás és bevonatolás 
Sár gult, koszos, nikotinfüsttõl elszí ne-

zõdött, a légbefúvók környezetében fekete 
kirakódás, beázás nyomai az álmennye-
zetén, esetleg karbantartás során fekete 
ujjlenyomatokat hagytak rajta és nem ta-
lálja a hatékony megoldást mennyezete 
tisztán tartására?

Álmennyezet felújítás:
✔ a csere ár töredékéért 
✔ akusztikai, tûzvédelmi funkciók 
 megtartásával
✔ rendkívül gyors, hatékony és tiszta 
 eljárással
✔ a helyiség kiürítése nélkül

Teljes körû álmennyezet tisztítást és be-

vonatolást vállalunk az alábbi felületeken: 

ásványi szálas, gipsz, mûanyag, fém, fa, 

papír.

További tisztítási szolgáltatásaink:
✔ Álmennyezet tisztítás és bevonatolás
✔ Homlokzattisztítás, épülettisztítás
✔ Ablaktisztítás, üvegtisztítás
✔ Graffiti eltávolítás, graffiti védelem
✔ Reklámtábla tisztítás
✔ Hajómosás, hajótisztítás

✔ Padlótisztítás, padlóápolás
✔ Aljzattisztítás, térkõ tisztítás, 
 térburkolat tisztítás, lábazattisztítás
✔ Faltisztítás
✔ Szalagfüggöny tisztítás
✔ Irodaház és épületegyüttes takarítás
✔ Ipari csarnok és berendezéseinek 
 felülettisztítása
✔ Kárpittisztítás, szõnyegtisztítás
✔ Konyhák felülettisztítása
✔ Mûemléktisztítás, restaurálás
✔ Kristály és egyéb csillártisztítás

Professzionális felülettisztítás, napi és eseti takarítás-
tisztítás, felület tisztítási rendszerek forgalmazása

Jármy Kálmán
értékesítési vezetõ

+36 30 933 04 82
sales@fort.hu, www.fort.hu

Szalagfüggöny tisztítás
Szennyezettség mértékétõl függõen helyszínen 
tisztítva vagy elszállítva végzünk szalagfüggöny 
tisztítást a Ceiling Pro tisztító rendszerrel.

Szalagfüggöny tisztítási eljá-
rá sunk so rán az anyag az ere-
deti színét és állagát megtartja.
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Mindenkinek személyre szabott, az igények pontos megismerését követõen, 
egyedi ajánlatot adunk!

Cégünk filozófiája, hogy a bútorozás és a lak-
berendezés ne gond legyen az Ön számára 
sem, hanem kényelmes, minden igényt kie-
légítõ élmény. 

A kiválasztott bútor/irodabútor pedig az Ön 
elképzelésének megfelelõ kivitelben, a leg-
jobb ár-érték arányon legyen irodájának és 
otthonának dísze!

Az ajánlatainkból figyelmébe ajánljuk a legjobb ár-érték arányú székeinket, 
és a több mint 300 elembõl álló, legjobban variálható irodabútort, amelyet 14 féle színbõl 

14 napon belül leszállítjuk és össze is szereljük!

Cégünk a hazai bútorpiacon szinte 
egye dülállóként vevõcentrikus szol-

gáltatással kínálja a standard és egyedi 
bútorait. Önnek ki sem kell mozdulnia az 
irodájából, lakásából, csak írjon vagy te-
lefonáljon nekünk és a hazai kínálat leg-

szélesebb skálájától az import terméke-
ken keresztül minden stílusban és mi nõ-
ségi kategóriában igyekszünk az igényé-
nek megfelelõ terméket ajánlani.

Amennyiben nem találunk megfelelõ 
méretû terméket, úgy egyedileg megter-

vezzük, amit elképzelt, és akár az egyedi 
méretre gyártását is megvalósítjuk!

A kínálatunk sokrétûsége is biztosítja 
Ön számára a kényelmet, a rengeteg stí-
lus, és széles választék, amibõl Önnek 
csak választani kell.

Az egészséges és kényelmes munkahelyért

Kérje ajánlatunkat a legjobb szék kiválasztása érdekében is! A gerincének sem mindegy milyen székben ül!

Irodabútorok, standard- és egyedi 
beépített bútorok, konyhabútor, belsõépítészet 

Tel: 06-30-9717-565, E-mail: info@studioirodabutor.hu, 
Fax:  401-03-88; www.studioirodabutor.hu
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A Controil Kft. 1991-ben alakult, jövõre ünnepli 20 éves 
fennállását. Referenciáink között szerepelnek nagy cégek, 
hivatalok és magán megrendelõk egyaránt.

Legyen szebb mindaz, ami körülvesz minket

Kapcsolatok:
Albóci László
ügyvezetõ

+36203925000; +36706314209
alboci@yahoo.com, www.controil.hu

Megrendelõink számára teljes körû szolgáltatást nyújtunk, 
a gyártástól a szállításon át a komplett szerelésig.

Fõ tevékenységünk:
• iroda- és konyhabútorgyártás és  forgalmazás
• belsõépítészeti kivitelezés
• mobil falak építése, telepítése
• egyedi bútorok gyártása
• székek, ülõgarnitúrák forgalmazása
• Függönyvarrás, függönykarnisok telepítése



8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.
Tel./fax: 22/505-807, 505-808
E-mail: szekesfehervar@karrierirodabutor.hu
www.karrierirodabutor.hu

– DOHÁNYZÓHELYEK FORGALMAZÁSA

– SZOBA-, ÉS KONYHABÚTOROK

– ÜGYFÉLFOGADÓK, ÜZLETBERENDEZÉSEK

– IRODÁK KOMPLETT BERENDEZÉSE

– EGYEDI BÚTOROK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA

– LAKBERENDEZÉS

– SZALAGFÜGGÖNYÖK
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A magasabb minôségi kategória alkal-
mazásának gondolata elôtt érdemes-

nek tartom, hogy álljunk meg és elmél-
kedjünk néhány kevésbé „mûszakiasnak” 
tûnô kér désrôl. A használó, azaz a vevô, 
a fogyasztó, valamint a szolgáltatást nyúj-
tó szakemberek közös öröme, ha hosszú 
távon büszkék lehetünk magunkra, hogy 
jól választottunk, jót ajánlottunk. Ehhez 
szeretnék egy kis szakmai adalékkal szol-
gálni mindannyiunk számára.

 Alapvetôen bármilyen fûtési rendszer-
ben alkalmazhatók alumínium radiátorok, 
amennyiben kifejezetten fûtési rendszerek 
céljára forgalmazott, a kiválasztott radiá-
tor gyártója által is nem tiltott csôve ze-
tékeket tervezünk és építünk be. Tehát 
szabad szerelni többrétegû, kombinált ré-
tegzôdéssel gyártott mûanyag, alumínium, 
acél vagy réz alapanyagú csôvezetékekkel 
az alumínium radiátorokat, ha körül tekin-
tôen alkalmazzuk az irányelveket.

A garancia kizárólag akkor érvénye-
síthetô, ha a szerelés, az üzembe helye-
zés, az üzemeltetés és a karbantartás 
szakszerû. A garancia érvényesíthetôsége 
és az esetleges a perek megelôzése vé-
gett is fontosak a következôk. Rézcsöves 
szerelés esetén nincs tiltás, azonban fo-
kozott a szakmai felelôsség. A réz és az 
alumínium összeépítésénél a nagy elekt-
rokémiai potenciálkülönbség miatt a kon-
taktkorrózió és az elektrokémiai korrózió 
veszélye fokozottan fennáll.

Mindenképpen egyedileg egyeztes-
sünk az általunk egyéb szempontok alap-
ján kiválasztott alumínium radiátor gyár-
tójával, kérjük el a szerelésre vonatkozó 
szakmai utasításokat és az ÉMI engedélyt 
írásban. A réz és az alumínium anyag 
közvetlen érintkezése során elektrokémi-
ai korrózió lép fel. Mindez megelôzhetô, 
ha eloxált vagy kadmiumozott közcsavar-
ral való radiátor- és vezetékcsatlakozást 
alkalmazunk, valamint a fûtési rendszer 
szerelés befejezését, a próbaüzemet kö-
vetô átmosására, feltöltésére a rendszer-
be alkalmas (megfelelô mennyiségû in-
hibitor) folyadékot alkalmazunk. Fûtési 
csôvezetékek, radiátorok alkalma zása 
ese tén is sok esetben „megfeledkezünk” 

vagy nem tulajdonítunk jelentôséget a fû-
tési rendszerek védelmét szolgáló alkal-
mas folyadékkal való feltöltés fontossá-
gának.

A folyékony adalék megakadályozza 
a meleg víz fûtési rendszerekben fellépô 
oxigén- és elektrokémiai korróziót, vala-
mint a vízkôlerakódást. Használatával el-
kerülhetô a fémszerkezetek károsodása 
illetve lyukadása. Padlófûtéshez és radiá-
toros fûtéshez egyaránt alkalmazható. 
Padlófûtésnél megakadályozza a mû anyag 
csövön átdiffundáló oxigén által okozott 
korróziót. (10 m padlófûtés csövön beju-
tó oxigén évente 18 dkg acél „elfogyasz-
tására” képes.) Radiátoros fûtésnél vé-
delmet nyújt az acél-, alumínium-, illetve 
réz elemeken fellépô elektrokémiai korró-
zió ellen. A fûtési rendszer minden beren-
dezése számára vegyi korróziós védelmet 
is biztosít a keringô rendszerfolyadék.

Adagolási mennyiség: 5 liter inhibitor 
koncentrátum szükséges 95-100 liter 
vízhez.

Az adalékanyag betöltése új rendszernél 
a nyomáspróba után, meglévô rendszer-
nél a hálózat kimosatását követôen a tá-
gulási tartályba beöntéssel vagy a beöntô 
nyíláson túlnyomással célszerû elvégezni. 
Nyári üzemszünetben az adalékolt víz biz-
tos védelmet nyújt a felgyorsuló káros 
folyamatok ellen.

Az adalék igen magas teljesítményû 
termék, melynek alkalmazása megoldja 

a nagy értékû fûtési rendszer védelmét. 
(Gondoljunk bele: egy 500 e Ft értékû fû-
tési rendszer feltöltése során érdemes-e 
megspórolni a költség 1%-át, azaz kb. 5 
e Ft-ot?)

Párás, nedves helységekben, kifejezet-
ten elônyös az alumínium hôleadó felü-
let. Például áruházak és autópályák men-
ti mosdókban az átadás után 1-2 évvel 
visszatetszô látvány a rozsdásodó olcsó 
acéllemez radiátor. Ez tipikus példája az 
esztétikai környezetszennyezésnek. Meg-
kockáztatom, a tervegyeztetés során a 
beruházó sok esetben nem kapott szak-
szerû tanácsot. Ez tervezôi szakmai fe le-
lôsség. Sok esetben a szerelôknek is van 
lehetôségük a tervezôi mûvezetéssel vál-
toztatást kezdeményezniük. A döntés a 
beruházóé.

Az alacsony vízterûre konstruált alumí-
nium radiátoroknak gazdaságossági ok-
ból az alumínium radiátorcsaládok között 
is nagyobb a túlélési esélye. A piaci ver-
seny eltolódik az igényes, esztétikusabb, 
színvilágában akár tagonként is eltérô 
színnel legyártható gyártmányok javára.

Vallom, hogy nekünk szakembereknek 
feladatunk, hogy segítsünk a felhasználó-
nak a lehetô legkörültekintôbben feltárni 
az esztétikai, hôérzeti igényeire a legopti-
málisabb megoldást, alkalmazkodva a pil-
lanatnyi anyagi lehetôségeihez is. De so-
ha ne próbáljunk dönteni a megrendelô 
helyett.

 

ROMANTIK 2000 KFT.
H-2660 Balassagyarmat
Pozsonyi u. 30.
Tel.: 0036 (06)35 500-470
Fax: 0036 (06)35 500-471

Web: www.romantikaradiator.hu
E-mail: romantik@romantikaluradiator.hu
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AA kaputelefon csak az elnevezése 
alap  ján tartozik a telefonok közé, ez 

egy olyan elektromos szerkezet, mely be-
széd kapcso latot teremt a külsõ bejárat 
és egy elõ szoba között, ezen kívül általá-
ban le he tõ ség van a kapu távkinyitására 
is...

A Legrand kínálatában számos lehe-
tõség van kaputelefon kialakítására az 
egyszerû, egylakásos megoldástól a több-
lakásos társasházi rendszerekig.

Kaputelefon vásárlásakor meg kell 
határoznunk, hogy audio vagy video 
rendszerben gondolkodunk-e. A Legrand 
kínálatában levõ video kaputelefonok sö-
tétben is látó (infra LED-es) kamerával 
vannak szerelve. 

El kell dönteni, hogy hány beltéri és 
hány kültéri egysége lesz az általunk 
hasz nálni kívánt típusnak. Ennek meg -
felelõen választhatunk elõre összeállított 
szettek közül, vagy összerakhatjuk egye-
dileg is az általunk kívánt rendszert. 

Napjaink szinte már alapkövetelménye 
az ajtók, kapuk házból való kinyitása, 
kertvilágítás felkapcsolása, re dõnyök 
vezérlése, stb. Megfelelõ in ter face 
segítségével kaputelefonunkat integ-
rálni tudjuk az okos ház koncepcióba. 
Miért is jó ez? A kaputelefon ha gyo-
mányos funkcióit bõ víthetjük további 
kényelmi funkciókkal:

• becsöngetéssel vezérelte progra- 
 mok,

• kézibeszélõ felvételével vezérelt  
 prog ramok,

• kapunyitó gomb által vezérelt  
 programok,

• kitekintõ gomb által vezérelt prog-
 ramok,

• kapunyitást vezérlõ programok,
• portáshívó programok (szettekre  

 nem vonatkozik ez a funkció), és
• külsõ bemenetek által vezérelt  

 programok.

Az intelligens otthon segítségével a vilá-
gítás vezérlésétõl kezdve a fûtésen át a 
redõnyök vezérléséig, a hõmérsékletsza-
bá lyozástól a multimédiás rendszeren át 
(telefon, TV, internet) a kihangosító rend-
szerig számos funkció kelthetõ életre és 
vezérlehetõ, akár egyetlen pontból a la-
kásban. 

A Legrand kínálatában az In One By 
Legrand (IOBL) és My Home rendszerek 
megoldást kínálnak a kisebb, gyorsan te-
lepíthetõ rendszerektõl kezdve az egész 
házat vezérlõ komplett rendszerig. 

Az IOBL rendszer az alapfunkciókat 
képviseli, egyszerûen kivitelezhetõ, hisz a 
230V-os elektromos hálózatot vagy a rá-
diófrekvenciát használja fel a parancsok 
továbbítására. A rendszer bármikor átala-
kítható és továbbfejleszthetõ falak bontá-
sa nélkül, programozásához sincs szükség 
számítógépre. 

Komplex rendszerhez a My Home 
rend  szer a megfelelõ választás. A kom-
munikáció két protokollon keresztül zaj-
lik: ZigBee® rádiófrekvenciás átvitellel és 
buszos technológiával, ami SCS proto-

kollt használ. A két rendszer átjárható, a 
termékek megbízhatóan mûködnek mind-
két választás esetében.

A ZigBee® rendszer esetében a jel-
adók és jelvevõk közötti kommunikáció 
a 2,4 GHz frekvencián történik. A rend-
szer segítségével világítási funkciók, re-
dõny, illetve technikai riasztások (pl. folya-
dékszint érzékelés) vezérelhetõk akár 
egyedileg, akár scenáriókba programoz-

va. A busz rendszer tökéletes kiegé szí tõ-
jeként mûködik. Jól alkalmazható felújítá-
soknál, de új építés esetén is.

A My Home rendszer protokollja az 
SCS BUS rendszer, ami egy 2 vezetékes 
csavart érpáras hálózat. A vezérlõ egysé-
gek törpefeszültségen (27V) kommunikál-
nak egymással. Így lehetséges az, hogy 
az összes funkciót egyszerre tudjuk mû köd-
tetni: világítás- és redõnyvezérlés, sce ná-
riók kezelése, energiahatékonyság, riasz tó 
rendszer, multimédiás eszközök, kapute-
lefon rendszer, technikai riasztások (folya-
dékszint-érzékelõ, gázérzékelõ). A rend-
szer képes együttmûködni a ZigBee® és 
Konnex alapú rendszerekkel is.

További információkkal kapcsolatban ke-
resse a Legrand Szakmai Vevõ szol   gá la-
tát a 06-80/204-186-os zöldszámon, 
illetve látogasson el a Legrand hivatalos 
honlapjára.
www.legrand.hu

Legrand: a jövô az Ön otthonában!
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A Legrand kínálatában többféle olyan 
termék van, ami a biztonságtechni -

ka tárgykörbe sorolható: zavarérzékelõ 
rendszerek, beléptetõ rendszerek, riasztó 
rendszer, stb.

Zavarérzékelõ rendszerek
A Legrand a vagyon- és személybizton-
ság növelésére és a kockázatok csökken-
tésére többféle zavarérzékelõt fejlesztett 
ki, melyek használhatók az adott helyiség-
ben vagy egy másik helyiségben történõ 
riasztáshoz is. A zavarérzékelõ rendszerek 
betölthetnek egyedi funkciót vagy össze-
köthetõk az intelligens rendszerrel a telje-
sebb körû biztonság érdekében.

A Legrand kínálatában megtalálható 
érzékelõk felismerik a mérendõ szintet, 
és vészjelzõn keresztül jelzik a problémát. 
A vészjelzõ kimenetei kapcsolódhatnak 
riasztó központhoz, melyek akár telefon-
vonalon keresztül értesítést küldhetnek a 
tulajdonosnak.

A Galea Life, Céliane és BTicino ter-
mékek kínálatában az alábbi zavar ér-
zékelõ funkciók közül választhatunk:

• folyadékszint érzékelõ
• metángáz érzékelõ
• propán/butángáz érzékelõ
• füstérzékelõ
• hõmérséklet érzékelõ
• nyitás érzékelõ

Beléptetõ rendszerek
A Legrand által kifejlesztett beléptetõ 
rendszerek ideális megoldást kínálnak az 
irodai és tercier környezet adottságaihoz, 
legyen szó kereskedelmi épületekrõl, labo-
rokról, raktárhelyiségekrõl vagy akár tár-
gyalókról.

A három különbözõ típusú (kódkap-
csoló, kártyaleolvasó, digitális ujjlenyo-
mat-leolvasó) beléptetõ rendszer tele pít-
hetõ egyedi- vagy akár központosított 
rendszerként is. 

Egyedi rendszerként telepítve típus-
tól függõen 99-999 felhasználót is tud 
kezelni. A felhasználói jogok kezelése hely-
ben, a vezérlõ egységben történik.

Központosított rendszerként tele-
pítve a felhasználók számát akár 10.000 
fõig tudjuk bõvíteni (ujjlenyomat-leolva -
só kivételével). A vezérlõk LAN hálózaton 
keresztül kapcsolódnak egymáshoz, így 
biztosított a belépések logolása. Az ada-
tokat a központi számítógépre telepített 
program tárolja és ellenõrzi. Az ajtóvezér-
lõ segítségével akár egyéni és/vagy cso-
port jogosultságokat tudunk meghatároz-
ni, vagy max. 32 idõ szerint korlátozott 
jo gosultságot kezelni, eseményeket nap-
lózni.

Legrand riasztó rendszerek
A riasztó rendszer, mint a biztonságtech-
nika egyik alappillére a behatolás elleni 
védelemben a Legrand csoport kínálatá-
ban is megtalálható; a BTicino és Céliane 
termékcsaládokból komplett rendszert 
lehet kiépíteni. Nagy elõnyt jelent, hogy 
a biztonságtechnikai szerelvények ugyan-
azt a formát, kinézetet hordozzák, mint a 
lakásban megtalálható egyéb villamos 
szerelvények (kapcsolók, mozgásér zéke-
lõk, stb.), így az avatatlan szemek szá-
mára elrejtve maradnak ezek a funkciók.

Mindkét rendszer SCS BUS protokol-
lon keresztül kommunikál. Telefonvonal 
csatlakoztatásával lehetõség van riasztás 
esetén hangüzenetet küldeni a megadott 
számokra; illetve mobil vagy vezetékes 
telefonról aktiválni vagy deaktiválni a ri-

asztást és akár különbözõ, elõre definiált 
scenáriók is indíthatók. 

A központi egység rendelkezik LCD 
kijelzõvel, számkódos- és kártyaolvasó 
egységgel is. A rendszerhez 72 érzékelõ 
kapcsolható, amelyek különbözõ zónákra 
oszthatók. Az állítható és fix érzékelõk 
infravörös vagy kettõs technológiával (IR 
és mikrohullámú) mûködnek.

A védelmet a kiegészítõ perifériás egy-
ségek teszik teljessé: ajtónyitás érzékelõ 
(süllyesztett, felületre szerelt és mágne-
ses kivitelben pl. garázsajtókhoz), üveg-
törés- és lépésérzékelõ (pl. az ablak alá), 
valamint a már korábban említett zavar-
érzékelõk.

További információkkal kapcsolatban ke-
resse a Legrand Szakmai Vevõ szol   gá la-
tát a 06-80/204-186-os zöldszámon, 
illetve látogasson el a Legrand hivatalos 
honlapjára.
www.legrand.hu

Legrand biztonságtechnikai megoldások
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KARRE, egy igazi gyöngyszem a VIKO-tól

10 éves a VIKO Magyarországon

Az egyszerû formavilágá-
val az esztétikumot ötvözi 
a minõséggel, ezzel felkelt-
ve mindenki figyelmét.

A Karre kapcsoló család 
termékválasz tékával szá-
mos megoldást kínál, nem 
marad más, csak élvezni 
kell a természetes szépsé-
gét.

Gazdag típusválasztékával megelõzi verseny-
társait! A VIKO nem csak a szépséget és mi-
nõséget elõtérbe helyezõ vásárlók igényeit 
elégíti ki, hanem a megbízhatóságot értékelõ 
fogyasztók részére is tökéletes megoldás a 
Karre!

A szépséget és különlegességet hozza el lakásába, formavilágával, 

anyag és színválasztékával növeli otthona értékét.

A kapcsoló specialista VIKO, a lakásának értékét növelõ 

egyszerû és mégis divatos formavilágú terméket kínál 

Önnek!

Vi-Ko Nur Hungary Kft
1044 Budapest, Schweidel u. 2.
36-1-369-41-49, fax 36-1-369-49-38
www.vi-ko.hu, vi-ko@vi-ko.hu
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1. Vezeték nélküli világítás szabályzó 
rendszer Fémhalogén és Nátrium lám-
pákra (250W-1500W):
MEGLÉVÕ vagy ÚJ  fémhalogén és nat-
rium lámpa hálózatokat intelligensen ve-
zérelhetjük MB-Light – Nedap Luxon ve-
zeték nélküli PC alapú Világítás szabályzó 
rendszerrel. 

Három beállított prioritás automatizál-
ja a lámpákat vagy a lámpacsoportokat 
úgy mint a:

v ki-és bekapcsolásuk idejét, 
v a természetes fényviszonyokhoz 
 alakítva a világítási teljesítménye-
 ket és fényerõsséget, 
v illetve a munkaterületenkénti jelen -

 lét esetén mozgásérzékeléssel a
 fényerõsséget egy beállított alap- 

 szintrõl automatikusan felerõsítve
 a megkívánt megvilágítási szintre. 

Ezen ipari hálózatoknál ilymódon érhetjük 
el a lehetõ legoptimálisabb mûködtetést, 
karbantartást és a legnagyobb mértékû 
energia-megtakarítást.

MBL-Nedap Luxon szabályzó EVG elõtét: 
Programozott idõkapcsolási lehetõséggel, 
külsõ fény és mozgásérzékelés mellett 
fényerõsséget szabályzó elektronikus, ve-
zeték nélküli energiatakarékos EVG elõtét 
nagy teljesítményû fényforrásokra, dim-
melési lehetõséggel:

Kábel nélküli kapcsolat a Senzafil ve -
zérlõ egységekkel • 250W-320W-350W-
400W-1000-1500W teljesítményekre • 
0,98 power factor  •  Felharmonikus szab-
vány érték szerinti <7%  • IP20 – IP67

MBL-Senzafil vezérlés: Falra vagy asz-
talra helyezhetõ opcionális vezérlõ és 
kapcsolótábla, valamint sínre pattintható 
200 lámpa és csoportkezelõ kábel nélkü-
li fogadó egység.

MBL-Senzafil 
karban-
tartási 
software:
E g y s z e r û e n 
kezelhetõ lámpacsoport kialakítást to-
vábbá a helyi igényeknek meg felelõ kü-
lönféle szabályzásokat tesz le he tõvé 
PC-n. Internet vagy WIFI segítségével 
bárhol követhetõ az adott terület aktuális 
és idõszakos teljesítménye, üzemmódja, 
megtakarítása, esetleges lámpahibái, 
CO2 megtakarítása…

A lenti elérhetõségeken várjuk cége 
ér dek lõdését. Helyszíni felmérés vagy 
tervezés alapján kidolgozzuk és megva-
ló sítjuk a legoptimálisabb megoldást vi-
lágítási hálózatának energiatakarékos 
mûköd te tésére.

2. Fénycsöves hálózatok optimalizá-
lása LED fénycsövekkel:
Az ipari világításban jelenleg különösen jó 
hatásfokkal mûködtethetõ megoldás cé-
günk SMD 3528 LED fénycsövei. Alkal ma-
zásukkal a hagyományos fénycsöveket 
kiváltva 50-67% világítási energia-meg-
takarítás érhetõ el (9W-18W-22W)!

Felhasználási területek: Üzemek, élelmi-
szer üzletek, irodák, garázsok, raktárak... 
Általános világítására,valamint al kalmas 
helyi munkaterületek, pultok, hûtõk, rek-
lámtáblák megvilágítására…

Bármely, más típusú LED világítási meg-

oldásra is kérje ingyenes felmérésünket 

és  árajánlatunkat:  

MB-Light Kft: H-1025 Budapest, 
Berkenye u.4. Tel.: +36-1-788-5994  
Mobil: +36-70/251-78-21, 
+36-70/209-06-39 
info@mblight.hu, www.mblight.hu

Világítás optimalizálási 
lehe tõ sé gek jelentõs 
energia-megtakarítással

MBL-Nedap Luxon elõtétek elõnyei:

n Jobb fényviszony: 15%-al magasabb  
 megvilágítási szint, jobb színvissza- 
 adás (CRI)
n Emelt biztonsági szint:  kevesebb 
 emberi mulasztás a magas frekven- 
 ciájú üzem miatt
n 65%-ig terjedõ energia-megtakarí -
 tási lehetõség
n közel 2X-es fényforrás élettartam
n Egymásba illeszthetõ plug-and-play 
 telepítési lehetõség
n Intelligens szabályzás, magas 
 minõ sé  gi és mûszaki tartalom, gyors  
 megtérülés
n Vezetékezés megtakarítása, egyszerû  
 kivitelezés vagy átalakítás
n 0-10V analog dimmelés vagy 
 50-100% elmenõ teljesítmény 
 szabályzási lehetõség A jelentôs megtakarításon felüli 

további elônyök:

n 5X-8X hoszabb élettartam, 5X-8X 
 kevesebb karbantartási költség
n 120-150 fokos világítási szög
n 3000K-7000K színhômérséklet 
 közötti tartományban választási  
 lehetôség
n Eloxált Aluminium ház és foglalat,
 Polycarbonát búra (átlátszó vagy
 fénytörô)
n CE, RoHS, ISO minôsítések, 
 3 év garancia!
n Vibrálás mentes fényleadás, 
 90-100 lumen/Watt
n Egyszerû installáció
n Nem melegíti a környezetet 
 (Klíma költség megtakarítás)
n A meglévô hálózatnak dekoratívabb
 megjelenést kölcsönöz...
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A modern, IP-alapú biztonsági figyelõ -
rendszerek számos területen igazolják 

nélkülözhetetlenségüket. Legyen szó va-
gyon védelemrõl, távoktatásról vagy az üz-
letmenet megfigyelésérõl, minden igény re 
a hagyományos analóg rendszerekhez ké-
pest kedvezõ költségekkel építhetõ ki. 

Az IP-alapú megfigyelõrendszerek a 
hagyományos kamerás megfi gyelõrend-
szerek elõnyeit ötvözik az IP technológia 
vívmányaival. Az eredmény egy meglévõ 
vállalati vagy intézményi IP hálózatra egy 
nap alatt telepíthetõ, rugalmasan bõ vít-
hetõ, és egyedülálló távoli megfigyelési, 
rögzítési és visszakeresési lehetõségeket 
kínáló, a hagyományos rendszereknél ol-
csóbb megoldás. 

Vagyonvédelem
A megfigyelõrendszerek elsõdleges fel-
használási területe a tárgyi és személyi 
biztonság – legyen szó egy raktárról, egy 
önkormányzati játszótérrõl vagy éppen 
egy futballstadionról. Az IP-felügyelet há-
romszoros biztonságot kínál: a folyama-
tos ellenõrzés elriasztja a potenciális tet-
teseket, veszély esetén nagyon gyorsan 
közbe lehet lépni, és adott esetben a tet-
teseket a kiváló minõségû felvételek se-
gítségével könnyen el lehet fogni.

A megfigyelõ személyzet egy központi 
monitoron láthatja át a teljes megfigyelt 
területet, és az élõerõt oda összpontosít-
hatja, ahol esemény történik. Ezáltal je-
lentõsen csökkenthetõ a vagyonvédelem 
költsége. A megapixeles felbontású vi-
deóknak köszönhetõen a visszakeres he-
tõség és az azonosítás az okozott kár 
megtérítésének esélyét is növeli. Adott 
esetben a hálózati kamera beépített ri-
asztórendszere bekapcsolja a különbözõ 
riasztófunkciókat. Emellett a biztonság 
op timalizálása érdekében a telephelyek 
csatlakoztatása egy VPN-csatornán ke-
resztül is lehetséges.

Távoktatás, konferencia
Az IP alapú megfigyelõrendszerek óriási 
elõnye, hogy távolról egy egyszerû web 

böngészõ segítségével akár mobiltelefon-
ról is elérhetõ a kamera képe és hangja. 
Ez olyan alkalmazásokra teszi képessé, 
mint például egy oktatóteremben zajló 
elõadás távolról történõ nyomon követ-
hetõsége, betegség idején az óra látoga-
tásának lehetõsége. 

Munkafolyamatok szemmel tartása
A vállalatvezetõ, részlegvezetõ számára 
sokszor olyan problémák okoznak fejfá-
jást, mint például egy ügyfélszolgálat vagy 
árukiadó forgalmának feltorlódása. Az 
okok megfigyeléséhez akár napokig is az 
ügyféltérben, eladótérben kellene tartóz-
kodnia a vezetõnek, ami sokszor nem 
megoldható. Az IP megfigyelésnek kö-
szönhetõen az irodából, egyetlen moni-
torról folyamatosan szem elõtt lehetnek 
a problémás területek – akár több is, a 
beavatkozás pedig azonnal eszközölhetõ.

˚ Tér-/területfigyelés a hálózaton
 vagy az interneten keresztül 

˚ Automatikus felvétel mozgás 
 esetén 

˚ Bõvíthetõ opcionális hálózati   
 videófelvevõvel (NVR) 

˚ Modellvariációk különbözõ 
 környezetekhez és fényviszonyhoz 

Van olyan gyártó, aki mindezt egy 
kézbõl kínálja?

A D-Link az IP megfigyelõrendszerek min-
den elemét képes szállítani, így kompati-
bilitási problémák nélkül, a legkedvezõbb 
áron építheti ki IP megfigyelõrendszerét 
és integrálhatja abba meglévõ CCTV in-
frastruktúráját. 

A portfolióban további kamerák, kamera-
házak és egyéb kiegészítõk is megtalál-
hatók. A további részletekét látogasson 
el a www.dlink.hu oldalra.

N
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Mit nyújt Önnek egy EKEY 
ujjlenyomat azonosító beléptetõ rendszer?

Nyugalmat biztosít: Az EKEY ujjlenyomat 
azonosító beléptetõ rendszer egyedülálló 
alternatívát nyújt kulcsokkal, kódokkal, 
jel szavakkal és kártyákkal szemben. Nem 
kell aggódnia, hogy elfelejti kódját vagy 
jelszavát, elveszti, ellopják kártyáját vagy 
kulcsát. 

Hamisíthatatlan: Minden ujjlenyomat 
egye  di és nem másolható, amit a kódok-
ról, kulcsokról nem lehet elmondani. 

Titkosított felhasználó: A szkenner az ujj-
lenyomat beolvasásakor egy bináris kódot 
készít. A rendszer az ujjlenyomat kódját 
tárolja el, nem pedig a képét. Az algorit-
mus titkos, és nem kompatibilis más 
rendszerekkel. A kód visszafordíthatatlan, 
azaz a kódból az ujjlenyomat nem nyer-
hetõ vissza, így a személyiségi jogok 
nem sérülnek. A szkenner minden ujjle-
nyomat beolvasáskor elkészíti a bináris 
kódot, és továbbítja a vezérlõ panelhez. 
Az összehasonlítja a már eltárolt kóddal, 
és csak akkor biztosít belépést, ha a két 
kód egyezik. 

Kimagasló biztonság: Az ujjlenyomat azo-
nosítás a hõvonal szenzor technológiával 

együtt. Ez lehetetlenné teszi a rendszer 
ki játszását, mivel méri a hõmér sék let kü-
lönbséget a barázdák között is. így a rend-
szer, másolt ujjlenyomat vagy egy levágott 
ujj használatával, nem mûködik. Kisebb 
sérülések és piszkolódások nem zavaró-
ak, mert nem az egész ujjlenyomat ból 
készít bináris kódot, hanem csak az adott 
ujjlenyomat egyedi tulajdonságokból. 

Ellenáll a manipulációnak: A szkenner ve-
zetékeinek összeérintésével (mint a fil mek-
 ben) nem nyerhetõ engedély a belépésre. 

Környezeti hatásoknak ellenáll: Az ujjle-
nyomat szkenner kültéren és beltéren 
egyaránt használható. 

-40°C-tól egészen +85°C-ig. 

Lecserélheti a felhasználó neveket és jel-
szavakat: Biztos lehet benne, hogy csak 
az lép be a területre, és csak az használ-
ja a számítógépet, aki erre jogosult. 

EKEY az otthonában: Ha ön futni vagy 
strandra megy, nem kell többé egy kulcs-
csomót is magával vinne. Amikor hazaér-
kezik a bevásárlásból, nem kell a szatyrok 
alján a kulcsot keresnie. Gyermekének 
sem kell kulcsot adnia, amit elveszíthet, 
és nem zárhatja magát ki a lakásból.

Szünetmentesíthetõ: áramkimaradás ese-
tére akkumulátorral biztosítható az ujjle-
nyomat olvasó beléptetõ rendszer folya-
matos mûködése

Öntisztító szkenner: Az ujj lehúzása által 
nincs maradandó ujjlenyomat, így az ujj-
lenyomat olvasó tisztítást nem igényel.
 
Pénzt és idõt takarít meg: Egyszerûen és 
gyorsan vehet fel és törölhet felhasználó-
kat. Nincs szükség zárcserére vagy kulcs-
másolásra. Egy ujjlenyomat felvétele vagy 
törlése a beléptetõ rendszerbõl kevesebb 
mint 1 perc.

Széles alkalmazási terület: Ajtók, kapuk, 
raktárak, riasztó rendszerek, széfek, ban-
kok, laboratóriumok, irodaházak, közintéz-
mények, számítógépes központok, szerver-
termek és más magas biztonságot igénylõ 
területek, speciális gépekhez és számító-
gépekhez is alkalmazható az EKEY ujjle-
nyomat olvasó.

Kényelem: Hol a kulcsom? Ismerôsen hangzik? Gyakran nem találja 
a kulcsát, amikor szüksége van rá? Az EKEY ujjlenyomat azonosító 
beléptetô rendszer véget vet ennek a dilemmának, mert egyszerûen 
és könnyen használható. 

Mostantól a kulcsa mindig kéznél van, mert az Ön ujja a kulcsa.

Alarm&Automatic System Kft.
2330 Dunaharaszti, Fô u. 44.
Téglás Csaba 06-30-95-17-431
aas@vnet.hu • www.aas.hu 
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Nice Magyarországi képviselet www.door-system.hu

Kapunyitók ß Tolókapukhoz ß Szárnyaskapukhoz ß Garázskapukhoz
A Nice legújabb fejlesztésû, motor szettjei rendkívül megbízható közkedvelt típusok amelyeket az országos 

viszonteladói hálózaton keresztül vásárolhatják meg a végfelhasználók.  

Bôvebb felvilágosításért kérem keresse Sipos Edina kolléganônket a 06-70-9-400-240 telefonszámon.
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Tervezze meg Ön saját ajtaját most, válasszon lehetõségeink közül: 

� kb. 80 féle marásminta, vagy egyedi tervezés alapján is,

� 5000 színárnyalat (MDF borításhoz)

� kb. 50 féle pác (Furnér )

Garancia: Zártestekre, zárbetétekre 1 év (Mottura – Champions)

 Az ajtó mechanikájára 8 év.

Cégünk családi vállalkozás, melynek fõ profilja 
az acél szerkezetû bejárati biztonsági ajtók 
gyártása 1986 óta. Az általunk gyártott ajtók folyamatos fejlesztések eredményei.

A legfontosabb szempont, ügyfeleink elégedettsége és otthonuk biztonsága. Munkánk elsõdleges célja olyan bejárati ajtók készíté-
se, melyeknek tulajdonosai biztonságban tudhatják otthonukat. Az ajtó acélból kialakított tokból és acélból készült rácsszerkezetbõl 
áll. A Mottura típusú – Ön által kiválasztott – zárak négy irányban, több ponton reteszelnek. Az egyedi igény és méret alapján készülõ 
ajtókat, esztétikus külsõ- és belsõ borítás takarja (kívánság szerint), illetve belsejében lévõ szigetelõanyag megoldja a hang- és 
hõszigetelést, tökéletes illeszkedése a huzatmentességet is biztosítja. Külön kérésre speciális zármegoldásokat is ajánlunk.

Az ORFK és a MABISZ 
ajánlásával védje családját, 
otthonát és értékeit!

� �

�
Non-stop szervizzel állunk a rendelkezésére. A referenciánk ön-
magáért beszél, hisz az elmúlt 22 év alatt beépített közel 5000 
ajtó közül - számtalan próbálkozás ellenére - még eddig egyet 
sem sikerült feltörni, számos más „szuper olcsó biztonsági 
ajtóval” szemben. Bár feltörhetetlen ajtó nincs, csak feltörés 
idejét lehet jelentõsen meghosszabbítani.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését termékünk iránt, ár-
ajánlattal és bõvebb felvilágosítással kapcsolatban keresse 
fel honlapunkat, vagy várjuk hívását illetve személyes érdek-
lõdését bemutatótermünkben.

Elérhetõségeink: 
Koszorú István � 20 997 7068 

Zsótér Tünde � 30 207 5616

www.biztonsagiajtok.hu, info@biztonsagiajtok.hu

�
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Kilincsek mûértôknek

KILINCSEK 
ÉS VASALATOK

ANTIBAKTERIÁLIS KILINCSEK
A speciális, HC3 bevonattal ellátott termékeink felületén 
minden baktérium elpusztul, így kiválóan használható steril 
mûtôkben, kórházakban, magánrendelôkben, idôsottho nok-
ban. Rendkívül nagy teherbírású kilincsek, a DIN EN 1906 
szabvány szerint minôsítve (4-es használati osztály), kifejezet-
ten nagy igénybevételre tervezve. Karbantartást nem igényel. 
10 év garancia.

MAESTRO DIN 3 OBJEKTKILINCSEK
Nagy teherbírású kilincsek, a DIN EN 1906 
szabvány szerint minôsítve (3-as használati 
osztály), kifejezetten közületi felhasználásra 
alkalmas: irodaházakba, közintézményekbe. 
5 év garancia.

MAESTRO DIN 4 OBJEKTKILINCSEK
Rendkívül nagy teherbírású, ún. „vandálbiztos” 
kilincsek, a DIN EN 1906 szabvány szerint 
minôsítve (4-es használati osztály), kifejezetten 
közületi felhasználásra ajánlott: kórházakba, 
közintézményekbe, kollégiumokba, stadionokba. 
10 év garancia.

TÛZGÁTLÓ OBJEKTKILINCSEK
A német DIN 18237 szabvány szerint T-90 
tûzgátlóként minôsített termék. Rendkívül nagy 
teherbírású, ún. „vandálbiztos” kilincsek, a DIN EN 
1906 szabvány szerint minôsítve (4-es használati 
osztály), kifejezetten közületi felhasználásra 
ajánlott. 10 év garancia.

BIZTONSÁGI BEJÁRATI KILINCSEK
Nagy biztonságú, kívülrôl nem oldható, fúrásvédô 
pajzzsal ellátott kilincsgarnitúrák, német és magyar 
(MABISZ) minôsítéssel.

PÁNIKVASALATOK, KILINCSEK
Az EN-1125 szabvány alapján minôsített vasalatok: kilincsek, 
rúdkilincsek, tolórudak, közintézményi, nagy teherbírásra 
tervezve. Rászegezôs és beépíthetô változatban egyaránt.

SZÁLLODAI AJTÓZÁRAK ÉS KILINCSEK
Off-line rendszerû, érintôkártyás szállodai 
beléptetô kilincsek és zárak. Komplett 
megoldás modern szállodák, panziók 
és irodaházak számára.

További információ, megrendelés: 

06 24 520 431

maestro@kilincsek.hu

www.kilincsek.hu


