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A szakemberek tudják: a TONDACH® XXL cserepek ideálisak a tetőfelújításokhoz. Erre bizonyíték a kis súly, a
változtatható léctávolság, a gyors és egyszerű beépíthetőség, az átgondolt rendszer, csakúgy, mint a megbízható
és gyors TONDACH® szolgáltatások. A TONDACH® tető
magáért beszél: egyszerű, természetes és megbízható.

www.tondach.hu

ATOS,
• EGYSZERŰ, VÁLTOZ
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ETŐ
• GYORSAN BEÉPÍTH
ATÓ
• TARTÓS ÉS MEGBÍZH
• 33 ÉV GARANCIA

AZ ÉPÍTŐANYAGOK FORRÁSA!
TAKARÉKOS FELÚJÍTÁS, GAZDASÁGOS
ÜZEMELTETÉS: AZ ÚJHÁZ CENTRUM
EBBEN IS PARTNER!
A kedvező ár-érték arányos kivitelezés ma már korántsem minden. Előrelátó tervezéssel házunk alacsonyabb fenntartási és üzemeltetési költségek
révén is sokat spórolhat nekünk! Az idei Kisokosunkat gondolatébresztőnek szánjuk a hatékony energiagazdálkodás megvalósításához, hogy a későbbiekben élvezni tudjuk átgondolt felújításunk
pozitív hozadékát. Olyan megoldásokra szándékozunk rámutatni, amelyek már rövid távon komfortérzetünk javulásához vezetnek, hosszú távon pedig pénzben is kifejezhető előnyöket jelentenek.
Országosan elérhető és egyre bővülő hálózatunk immár hazánk közel 80 pontján áll a vásárlók
rendelkezésére. Kiemelt figyelmet fordítunk arra,
hogy kollégáink minden telephelyünkön segítőkészen, nagy szakértelemmel – széles termékpalettával és átfogó kínálattal – fogadják az építkezést és
felújítást fontolgatókat. Üzleteinkben nem csak
építőanyagokkal, hanem az azokhoz kapcsolódó szaktanácsadással, kalkulációkkal, látványtervezési és
egyéb kényelmi szolgáltatásokkal is várjuk kedves
vásárlóinkat.

Ügyfeleinket partnernek tekintjük, és minden
erőnkkel igyekszünk elősegíteni projektjeik sikerét. Ennek a gondoskodásnak része az évente kiadott „újHÁZ Centrum Kisokos” is, mellyel egyszerre szeretnénk tudást megosztani és hozzájárulni a
sikeresebb, anyagilag kifizetődőbb építkezés, felújítás megvalósításához.
Az újHÁZ Centrumnál folyamatosan arra törekszünk, hogy minden építkezést vagy felújítást tervező, aki betér hozzánk, megtalálja nálunk számítását, alapoktól a tetőig. Jó példa erre idei
termékkörbővítésünk: immár több mint 40 újHÁZ
Centrum kereskedés kínálatában találhatók meg a
csempék, kerámia padlólapok, laminált padlóburkoló rendszerek, szegélylécek és alátétfóliák.
Építkezés, átalakítás, felújítás, esztétikai renoválás… az újHÁZ Centrum kereskedéseiben
mindenki megtalálja a számára megfelelő termékeket és az elképzeléseinek megvalósításához szükséges szakértelmet és szaktanácsadást!
Érdemes meglátogatni honlapunkat is!
Weboldalunkon részletes információt talál valamennyi telephelyünkről, termékeinkről és
szolgáltatásainkról, valamint aktuális akcióinkról és nyereményjátékainkról.
Továbbá hasznos tanácsok, tippek, ötletek,
költséghatékony módszereket leíró cikkek fogadják szakértőink tematikus blogjain.
www.ujhazcentrum.hu
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ENERGIATAKARÉKOSSÁG
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY: KÖZÖS ÉRDEK
Az elmúlt időszakban sokat lehetett hallani róla,
így bizonyára mindenki tudja, hogy 2009. január 1-jétől új épület építése esetén energetikai tanúsítványt kell készíttetni. 2012. január
1-jétől pedig annak is el kell ezt készíttetnie, aki
eladja, vagy hosszú távra kiadja lakását. De miért
van ez így?
Az energiafogyasztáshoz kapcsolódó CO2-kibocsátás mértéke akkora, hogy jelentős hatással
van a Föld klímájára. A hagyományos fosszilis
energiahordozókhoz való hozzáférés egyre
bizonytalanabb, és áruk rohamosan nő. Az Európai Unió teljes energiafogyasztásának 40-50%-a
a épületekhez köthető. Az energiatakarékosság
egyik formája az épületek energiahatékonyságának növelése. Az Európai Unió ezért alkotta
meg 2002/91/EK számú irányelvét, amely előírja, hogy 2006. január 4-ig léptessenek hatályba
olyan intézkedéseket, melyek a bentlakókat tájé-

koztatják épületük energetikai teljesítményéről.
Az irányelv célja, hogy a környezetvédelmi követelmények beépüljenek a közösségi politikába és
az épületek energiahatékonyságának javítására
ösztönözze mind a tagállamokat, mind pedig a
lakosságot.
2008. június végén meg is jelent a 176/2008
(VI.30) Korm. rendelet az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról. Az energetikai tanúsítvány megmutatja, hogy a lakás, épület
energiafogyasztása milyen szintű, valamint
javaslatot tesz az energiamegtakarítás lehetőségeire.
Az energiamegtakarítás tehát mindannyiunk
érdeke. Minél jobban körbeszigeteljük házunkat,
lakásunkat, annál kevesebb energia szökik ki, és
annyival kevesebb energiába és pénzbe kerül felfűteni vagy lehűteni életterünket, ami által védjük Földünket is!

Értéktartományok kWh/m2/év
max. 55 (fokozottan energiatakarékos)
56–75 (energiatakarékos)
76–95 (követelménynél jobb)
96–100 (követelménynek megfelelő)
101–120 (követelményt megközelítő)
121–150 (átlagosnál jobb)
151–190 (átlagos)
191–250 (átlagosat megközelítő)
251–340 (gyenge)
340 fölötti (rossz)

5

ENERGIATAKARÉKOSSÁG
MEGTAKARÍTÁS FELÚJÍTÁSSAL?
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Arról a szóról, hogy „felújítás” ritkán jut eszünkbe a takarékosság. Többnyire az esztétikai igény,
a praktikum a fő szempont, és lelki szemei előtt
a szép végeredmény lebeg, időnként fűszerezve
a várható költségek miatti aggodalommal. Merthogy a felújítás alapvetően nem csak igény, de
pénzkérdés is, és tagadhatatlan, hogy a kitűzött
cél függvényében akár jelentős beruházást is igényelhet.
Ritkán szoktunk hát a takarékosság reményében
költekezni. Pedig ahhoz, hogy a ház lakói a későbbiekben is profitálhassanak a felújítás által
igényelt befektetésből, szükség van arra, hogy
terveik és a munkálatok túlmutassanak az
esztétikai szempontokon. Ha valami elhasználódott, azt cserélni kell, és ha már cseréljük, akkor
érdemes a korszerűsítésre is gondolni. Az emelkedő energiaárak miatt a ház energiahatékonysága
egyre nagyobb jelentőséggel bír. Éppen ezért
fontos, hogy már a felújítás tervezésénél tartsuk szem előtt, hogy az elöregedő anyagok
cseréje mellett az is cél, hogy a felújítás után
a ház takarékosabban legyen üzemeltethető.
Ennek jótékony hatását a későbbiekben épp a saját pénztárcánkon és az alacsonyabb havi számlákon látjuk majd viszont.
Kifejezetten az energiahatékonyság elvei szerint
épülnek az úgynevezett passzív- és aktívházak,
de nem csak új építésű házaknál van lehetőség
arra, hogy jelentősen spóroljunk a hideg-, és
melegvíz-, a fűtés- és áramszámlánkon.
Ha felújítunk, átalakítunk, érdemes számba venni,
hogy közvetett megoldásokkal, például árnyékolással, tudunk-e a lakás nyári felmelegedése ellen tenni?
Olykor egész egyszerű megoldással csökkenteni tudjuk a klíma használatának költségét, ha pedig mégis
be kell kapcsolnunk a klímát, akkor célszerű a hozzá szükséges áramot napelemmel megtermelni.

A napelem- és napkollektorgyártók mérései
szerint az évi 2000 napsütéses óra Magyarországon elégséges ahhoz, hogy a nyári időszakban fedezni tudja egy átlagos családi ház
áram- és melegvíz-szükségletét, és az ún. kombinált rendszer alkalmazásával a szeszélyes időjáráshoz is jól tudunk alkalmazkodni.
Amennyiben előrelátóak vagyunk, és már nyáron
elkezdünk a téli időszak tetemes fűtésszámláinak
csökkentésén gondolkodni, akkor nem csak arra
lesz elegendő időnk, hogy megtervezzük otthonuk hőszigetelését, de arra is, hogy megtaláljuk a
legmegbízhatóbb kivitelezőt és a legkedvezőbb
árakat, feltételeket.
Ha energiafelhasználásról van szó, akkor sok múlik
a tüzelőberendezések hatékonyságán, szabályozhatóságán is, de ha csak kisebb értékű beruházást
szeretnénk eszközölni, akkor a szinte kötelező nyílászárók cseréjén kívül érdemes még szakaszolhatóvá is tenni otthonunk fűtési hálózatát,
hogy szükség esetén lezárhassuk a használaton kívüli vendégszobát, egyéb helyiségeket.

HŐSZIGETELÉS
SARKALATOS PONTOK A SZERKEZETEKBEN
Ha energiatudatos felújításba fogunk, nem árt
tudni, melyek azok a pontok, ahol távozik a hő a
lakásból. Létezik hőkamerás diagnosztika, mely
színes felvételeket készít az épületről, laikus számára is érthető módon megmutatva, hol a legmelegebb a felület. Persze vannak általánosságban
is megnevezhető pontok. Ilyen például az ablak,
ajtó. Manapság már nagyon jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező üvegeket gyártanak,
a gyenge pontok a keretek. A hagyomanyos,
dupla szárnyú, fa ablakkeretnél jobb hőszigetelő tulajdonsággal bírnak a légkamrás
keretek, melyek készülhetnek műanyagból
vagy alumíniumból. Ám manapság léteznek
kombinált – belül fa, kívül alumínium – ablakkeretek is, amelyek a két anyag előnyeit – megfelelő
hőszigetelés, páraáteresztés, tartósság, könnyű
tisztíthatóság – egyesítve jelentősen kevesebb
karbantartást igényelnek és hosszabb élettartamot eredményeznek.
Mindemellett, a ház szinte összes többi felületén
keresztül pazarolhatja a felhasznált energiát, az
alaptól a tetőig. A ház alapja földdel érintkező
– lehűlő – felület, aminek hőenergia veszteségét aljzatszigeteléssel tudjuk megakadályozni.
A falszerkezetek ma már elképzelhetetlenek burokszerű, folytonos szigetelés nélkül, akárcsak a tető,
hiszen a legtöbb hő – mozgása jellemző irányából
adódóan – felül távozik.
Ha alaposan körbeszigeteltük lakásunkat, nem árt
gondolnunk a szellőztetésre is, mert a jó hőszigetelés és tökéletes légzárás nem engedi ki a légtérben
felgyülemlő párát, mi a belső térben termelődik.
A nem megfelelő légcsere penészedést okozhat,
ilyenkor használandóak az ablakokba épített szellőzőrácsok, szellőztetőberendezések. Ha passzívház kialakítását tervezzük, mindenképpen szükség
van szellőztetőrendszer kiépítésére, hogy a megfe-

lelő légállapot, páratartalom és légcsere megvalósuljon. Ez esetben nem nyitogathatjuk az ablakokat, teraszajtókat, amint kisüt a tavaszi nap, mert
így felborítjuk az egyensúlyt, és a rendszer, amibe
olyan sok pénzt fektettünk, már nem tud gazdaságosan működni, mert a klímaegyensúly újbóli
beállításakor a sok hűtő- és szellőztetőgép több
energiát fogyaszt, mint amit megspóroltunk…
Megfelelő árnyékolással nagyban csökkenthetjük
a nyári felmelegedést, így csökkenthetjük a légkondicionálók használatát. Ha az ablak elé redőnyt,
spalettát, vagy textilárnyékolót helyezünk, azzal is
energiát spórolunk. A legtermészetesebb árnyékoló
a jó helyre ültetett lombos fa, mely télen beengedi a
kevés napfényt, nyáron pedig árnyat vet.
Az energiatudatos felújító figyelembe veszi a manapság alternatív energiaforrásként emlegetett nap,
szél, vagy talajhő-hasznosítását is. Ilyenkor a ház elhelyezkedése és tájolása kulcskérdés, a jó irányban
felhelyezett tető és a rajta lévő napkollektorok többszörös energiahatékonyságot kínálhatnak.
A fentebb felsoroltak is jól mutatják, hogy nagyon
sok szempontot kell mérlegelni, ha energiatudatosan kezdünk bele a felújításba, de megéri.
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HŐSZIGETELÉS
VESSEN VÉGET A DIDERGÉSNEK!
PROBLÉMA: HIDEG FALAK, MAGAS
FŰTÉSSZÁMLA
A rossz hőszigetelő képességű homlokzati
falak belső oldala télen fűtés mellett is hideg. Ez kellemetlen hőérzethez és magas
fűtésszámlához vezet. Az is előfordulhat,
hogy az ilyen lakások falsarkaiban megjelenik a penész. A problémát szinte kizárólag
a belső tér hőmérsékletének növelésével
lehet ellensúlyozni, ami viszont további fűtésköltséggel jár.
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MEGOLDÁS: BELSŐ OLDALI HŐSZIGETELÉS
MULTIPOR ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ LAPPAL
Ahol a homlokzati fal külső oldali hőszigetelése
valamilyen oknál fogva nem megoldható – pl.: védett homlokzatok, vagy beépítési korlátok, vagy
társasházak lakóközösségi szándék hiánya – ott
a Multipor belső oldali ásványi hőszigetelés nyújt
a lakás hőszigetelő képességének javítására egyedi megoldást.
A Multipor hőszigetelő lapok alacsony páradiffúziós ellenállása és kapilláris szerkezete biztosítja a
belső oldali hőszigetelés párazáró réteg nélküli,
páratechnikailag megfelelő szerkezet kialakítását.
Az új belső oldali hőszigetelés eredményeképpen
jelentős mértékben csökken a fal hővesztesége,
magasabb lesz felületi hőmérséklete, ez kiváló
lakóklímát biztosít és egyben fűtésszámla-megtakarítást eredményez.

TERMÉKJELLEMZŐK
A Multipor ásványi hőszigetelő lap
100%-ban homogén, stabil kristályszerkezetű, tömör, alaktartó, szálasanyagmentes, egyben kiváló hőszigetelő.
Hővezetési tényező értéke: (λ) 0,045 W/mK.
Az anyagszerkezet a fűtött tér páratartalmát képes felvenni, majd azzal
egyidejűleg a kapilláris szerkezetnek
köszönhetően azt visszavezetni a belső tér felé (telítődés-száradás).
A teljes felületű ragasztásos technika alkalmazásával elkerülhető a hőszigetelés „mögötti” páralecsapódás. A hőszigetelés egyben páraszabályozó szerepet is betölt, melynek során a fal belső
oldalán a páratartalom alacsony marad, így nem
lesz páralecsapódás a korábbi hideg felületen.
A Multipor ragasztóhabarcs lúgos
közege gátolja a penészgombák
megjelenését, ami további biztonságot jelent a penészedés ellen.

A nem éghető ásványi hőszigetelő
lapok az A1-es tűzállósági osztályba tartoznak, így gondoskodik a
szerkezet teljes tűzvédelmi biztonságáról. Tűz esetén, magas hőmérsékleten sem keletkezik mérgező gáz és füst.
A Multipor ásványi hőszigetelő lapok
a Multipor és Multifix ragasztóhabarcsokkal egyszerűen és könnyen beépíthetőek falra és födémre. A Multipor ásványi hőszigetelő lapok kézi fűrésszel könynyen méretre vághatóak, akár ívesre is. A hőszigetelés sík, homogén felülete nyersen is esztétikus

megjelenést biztosít, azonban további felületképzés esetén takarékos anyagfelhasználást tesz lehetővé. A csekély bedolgozási idő egyértelmű
időnyereséget teremt. A bedolgozás során keletkező maradék lapok újra felhasználhatóak.
A Multipor hőszigetelő lap megkapta
a Magyar Környezetbarát Termék
Tanúsítványát. Ökológiailag kifogástalan építőanyag.
Tudjon meg többet!
www.hoszigetelesbelulrol.hu
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NAPENERGIA
A TERMÉSZET TISZTA, MEGFIZETHETŐ
ÉS KIMERÍTHETETLEN ENERGIÁJA
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Energiafelhasználásunk rohamosan növekszik
és ezzel együtt növekednek költségeink is. Háztartási gépek, tévé, számítógép, újabbnál újabb
készülékek… mind-mind energiát fogyasztanak.
A gyártók ma már kiemelt fontossággal kezelik
az egyes eszközök energiaigényét, és az eszközök többségét ma már eleve úgy tervezik, hogy
minél kevesebb energiát fogyasszanak. Azonban sok kicsi sokra megy, és a statisztikák azt
mutatják, hogy energiafogyasztásuk folyamatosan nő. Ezzel egy időben viszont csökken
a fosszilis és nukleáris energiatartalék, ami óhatatlanul az energia árának drámai emelését fogja
eredményezni.
Kézenfekvő hát olyan energiaforrás után nézni,
amely nem csak a környezettel, hanem pénztárcánkkal is kíméletes. Az alternatív energiaforrásokra építő megoldások első pillantásra
drágábbnak tűnhetnek, de előnyük rögtön
nyilvánvalóvá válik, ha befektetésként tekintünk a beruházásra.
Talán az egyik legelérhetőbb és legalacsonyabb
költséggel megvalósítható ilyen beruházás a
családi napelemrendszer kiépítése, amely a nap
kimeríthetetlen, ingyenes energiájára alapoz.
Egy 14 m2-es tetőfelületen elhelyezhető 8 darabos napelemrendszer 2 kW előállítására képes, és ez akár 10 000 Ft-tal is csökkentheti az
áramszámlánkat. Napelemes rendszerek mind
típusukban, mind a napelem készítésének technológiájában lehetőséget adnak a választásra és
a számunkra optimális megoldás megtalálására.

A hálózatra visszatáplálós rendszert és a szigetüzemű rendszert mindenképp érdemes megemlítenünk. A szigetüzemű rendszer előnye,
hogy villamos hálózattal nem rendelkező
területeken (tanya, nyaraló, erdészház) is
képes energiát biztosítani, mivel a napelemmodulokban keletkező villamos energia szolár
akkumulátorokban tárolódik és 12 V, 24 V, 48 V
töltésszabályozón keresztül szolgáltatja a szükséges áramot. Ezzel szemben a szintén egyenáramot termelő, hálózatra visszatápláló rendszer a napelemek által szolgáltatott energiát
230 V váltakozó feszültséggé alakítva látja
el a házon belüli fogyasztók energiaigényét.
Amikor nincs fogyasztás, olyankor a napelemek
közvetlenül a hálózatra táplálnak vissza, és ekkor
„fordítva” mér a villanyóra.
A beruházás megtérülése jelentősen függ a
finanszírozási konstrukciótól is, hiszen egy-egy
kedvező pályázati lehetőség kihasználásával
akár 4-6 év alatt is megtérülhet a befektetett
összeg, de tiszta önerővel finanszírozva is biztos
megtérülésre számíthatunk 10-12 éven belül,
a jelenlegi áramárak mellett.
A megtérülést természetesen befolyásolja a rendszer hatékonysága is, amely viszont technológiai
oldalról jól prognosztizálható. A teljesítmény
ugyanis a dőlésszög és tájolás függvényében
alakul, az optimális teljesítmény pedig DNY-i, D-i,
DK-i tájolás és 20º–60º közötti dőlésszög tartományban érhető el.
Egy 1 kW névleges teljesítményű napelemes
rendszer kb. 1100-1150 kWh villamos energiát
termel egy év alatt

CSALÁDI
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NAPELEMRENDSZER
környezettudatos megoldás

kisebb
energiaköltség
saját
energiatermelés

Jelentkezzen Ön is ingyenes tanácsadásra!

Napelemrendszer – az Ön igényeire szabva
www.GershojEnergia.com

HŐSZIGETELÉS
REZSITAKARÉKOSSÁG SZIGETELÉSSEL

Napenergia hasznosításával használati meleg vizet
és elektromos áramot tudunk termelni – ennek
lehetőségét és hatékonyságát azonban házunk
tájolása szabja meg. Szerencsés esetben van létjogosultsága napkollektorok és napcellák telepítésének, és azzal napenergia gyűjtésének. Azonban az
így nyert energia teljes mértékű hasznosításához is
biztosítanunk kell, hogy az energia ne szökjön
ki a házból: ebben pedig a szigetelésnek van elengedhetetlen szerepe!
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A jó hőszigetelés következtében a belső
burkolat vagy a fal belső felületének hőmérséklete is növekszik, így alacsonyabb belső
léghőmérséklet is elegendő lesz majd
a megfelelő hőérzet eléréséhez.
A fűtési idény jelentősen lerövidíthető, hiszen
a jó hőszigetelés adta előnyök miatt csak
a megszokottnál alacsonyabb külső hőmérséklet esetén kezdünk el fűteni, ezért az energiafelhasználás csökken – ezzel pedig a rezsiszámla is alacsonyabb lesz!
Főleg a nem megfelelően szigetelt padlásfödémek, tetőtéri ferde tetők és külső falak
a bűnösök, ha szökik a meleg – és nyáron a hideg –
a házunkból. Ezeket kell megfelelően leszigetelni!
Mivel magát a padlásteret nem fűtjük, a hő pedig
természetszerűleg felfelé száll, egy szigeteletlen
padlásfödém esetében fennáll az esélye, hogy ott
akár 30% hő is kiszökhet!
A padlásfödém szigetelése a leggyorsabban megtérülő és költségtakarékos szigetelési módszer, ráadásul rendkívül egyszerű.

Egy felállított pallóvázat vagy URSA XPS hőhídmegszakító elemet rögzítünk a födémszerkezetre,
és annak közeit töltjük ki URSA DF 39 szálas szigetelőanyaggal, minimum 20 cm vastagságban. Ezután
a födémet szilárdabb járható, de páraáteresztő felületi burkolattal is ellátjuk, hogy raktározás céljára
is használhassuk majd a padlásteret.
Beépített tetőtérnél a ferde tetőt úgy kell leszigetelni, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük az esetleges hőhidak keletkezését
a szarufák mentén is. Jelentős lépést tehetünk a
rezsitakarékosság érdekében már akkor is, ha egyszerűen csak megfelelő minőségű üveggyapot és
tetőfóliák beépítésével alakítjuk ki a rétegrendet.
Az egyik leghatékonyabb módszer azonban még
mindig az URSA egyedi XPS-bakos tetőszigetelési megoldása, amelyben a szarufákat extrudált
polisztirolbakkal magasítjuk meg, és az így kialakított magasabb közöket töltjük ki jó minőségű
URSA üveggyapot-szigeteléssel. Mindez az URSA
SECO PRO tetőfólia-családdal, és az egész rendszer gondosan kivitelezett beépítésével együtt
már hosszú távú és magas minőségű megoldást
garantál.
Beépített tetőtereknél a követelményként meghatározott hőátbocsátási tényező (U=0,25 W/m2K)
0,032 lambdájú termékből már 20 cm üveggyapot
szigetelőanyag beépítésével teljesíthető (szarufák
közötti és alatti szigetelés), míg magasabb hővezetési tényezőjű szigetelőanyagból akár 32 cm-re
is szükség lehet! Tehát a szigetelőanyag vastagságát és hővezetési tényezőjét együttesen kell
vizsgálni!

Padlásfödém szigeteléséhez egyértelműen kiváló,
ám akár ferde tető szigetelése is megoldható 0,039
hővezetési tényezőjű szigetelőanyag (pl. URSA DF
39) beépítésével. Érdemes azonban akár ennél
még kedvezőbb lambdaértékű termékeket is választani, mert azzal a szigetelés vastagsága is csökkenthető, és emiatt kiegészítő vázszerkezetekre,
rögzítéstechnikára sincs szükség, amely többletköltséget jelenthetne anyag- és munkadíjoldalról.
URSA Salgótarján Zrt.
www.ursa.hu
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ÁRNYÉKOLÁS
AZ ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA SZEREPE
AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGBAN
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA TOKKAL ÉS VONÓVAL
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A korszerű, energiatakarékos épületeknek ma már
nem csak a hőszigetelés, hanem a megfelelő árnyékolás is elengedhetetlen része. Hasznos funkciója mellett az árnyékolószerkezet építészeti
elemmé is válik, változatos szín- és formavilágával a minőségi árnyékoló házunk dísze lehet. Egyben meg is változtatja az építészet megszokott,
statikus önkifejezési módját; az állandóan változó
fényviszonyok és a pillanatnyi fényigények tükörképeként dinamikus textúraként öltözteti fel
a homlokzatot.
A fényszabályozó képesség szempontjából a leghatékonyabb megoldás a mozgatható lamellás szerkezetek, a peremezetlen lamellás
zsalúziák és a peremezett lamellás Raffstoreok alkalmazása. Ezek közül is kiemelkednek
azonban az S keresztmetszetűre hengerelt peremezett lamellákból felépülő ARE63-S és ARE92-S
típusjelű Raffstore árnyékolók. A lamellák egyedülálló S formáját hosszú évek tapasztalatai és
fénytechnikai laboratóriumok kísérleti eredményei alapján speciális szerkesztési eljárásokkal
alkották meg. Az eredmény pedig tökéletes
fényszabályozó képesség, mely lehetővé teszi
a szinte teljes sötétítést, az egyenletes szórt fény
bejuttatását, megvéd a túlzott felmelegedéstől a
kilátás biztosítása mellett, és a homlokzat dísze is
egyben.
A „Keep Cool” keretén belül kiemelt megoldásként kezelik az árnyékolástechnikát. Megmutatják, hogy mennyi energiát lehet megspórolni a hűtés, világítás és fűtés területén a passzív
technikák, mint például a zsalúziák, redőnyök és

napellenzők által. Kiemelik a multifunkcionális
rendszereket, amelyek napvédelmet, tükrözés elleni védelmet, nappali világítást, betekintés elleni
védelmet, külvilággal való kapcsolatot egyszerre
biztosítanak. Mindezek a tervezők és felhasználók
számára segítséget nyújtanak a megfelelő rendszer kiválasztásában.
Standard épülettípusok (lakóépület, irodaépület)
számára a francia Institutes Armines és az Osztrák
Energiaügynökség szimulációs számításokat végzett, amelyek azt mutatják, hogy az árnyékolástechnika jelenti a leghatékonyabb intézkedést
az ideális nyári hőérzet biztosítására és a hűtés
energiaszükségletének csökkentésére. Az eredmények szerint az energiamegtakarítás nagyságrendileg magasabb, mint ami az energiahatékony
készülékek, az energiatakarékos világítás, a mechanikus szellőzés és más passzív lehetőségek által elérhető. Különösen érvényes ez a nyílászárón
kívül felszerelt napvédelemre.
Ennek egyik környezettudatos alternatívája a
HELLA, aki termékei fenntarthatóságra helyezi
a hangsúlyt, különösen a hosszú élettartamra, valamint a háztartások és irodák energiafogyasztásának csökkentésére
A HELLA hiánytalan árnyékolástechnikai programja:
Zsalúziák, napellenzők, raffstore-ok, redőnyök,
homlokzati árnyékolók, télikert-árnyékolók,
szúnyoghálók, sötétítők, belső árnyékolók,
HELLA trav redőnytokrendszer, tokrendszerek,
vakolórendszerek, egyedi gyártás és speciális
konstrukciók.

HŐSZIGETELÉS

Falba rejtett tokrendszer

Védelem minden helyzetben

Energiamegtakarítás hűtésnél és fűtésnél

Tervező: Vonnák János
Fotó: Bujnovszky Tamás

További termékinformáció: Tel.: 1/248-0045 • Fax: 1/246-4975 • Web: www.hella.info

HŐSZIGETELÉS
ZÖLD FAL: SZABAD ÚT AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGNAK
Lakás- vagy háztulajdonosként mindenképpen
kell, hogy foglalkozzunk a hőszigetelés kérdésével.
A nyári hőségben biztosan felmerül a gondolat,
miként tudnánk kellemesebb klímát teremteni
otthonunkban? A legegyszerűbb megoldásként
a légkondicionáló jut ilyenkor eszünkbe, pedig
érdemes lehet más, jól bevált, környezet- és pénztárcakímélő megoldásokat is megvizsgálnunk.
Ilyen lehetőség a zöld hőszabályozás egy újabb formája, a vertikális kertészet, amelyet a köznyelvben
csak zöldfalként emlegetnek.
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Bizonyára mindannyian megtapasztaltuk már,
hogy milyen jótékony hatást tud gyakorolni a tűző
melegben egy lugas árnyéka, a kupolaként út fölé
boruló lombozat, sőt, a kánikula elől menedéket
adó bármely kis árnyék. Ez nem pusztán a fény részleges elzárásának tudható be, ugyanis a növényzet
valójában egyfajta légkondicionáló hatást nyújt
azáltal, hogy a lomb párás közegével tovább csökkenti a hőérzetet. Ez a megoldás a port és a hangot
is szűri, nem csak a hőmérsékletet szabályozza.

Háztulajdonosok viszonylag könnyen építhetnek déli tájolású ablakaik elé szellős pergolát,
és ha lombhullató növényeket futtatnak rá, automatikus szabályozási rendszerre tesznek szert.
A növények nyáron lombjukkal árnyékot adnak
és kizárják a hőséget, télen azonban lehullnak
a levelek, s akadálytalanul áramolhat be a fény.
A futtatott zöldfalak másik előnye a formálhatóság.
Ezek a növények általában gyorsan befutják a célterületet, és növekedésük közben jól irányíthatók,
így akár különböző díszítő formákat is létrehozhatunk belőlük.

Mivel a homlokzatra telepített élő növényzet
tömegénél és szerkezeténél fogva nem csak feltartóztatja a napsugárzás keltette meleget, de a
levelek közt áramoltatva a levegőt a páraáteresztést biztosítja, a növényzetet tekinthetjük egy „intelligens” hőszigetelési rétegnek. A növényzettel
befuttatott falak nyitott ablakain beáramló
levegő hűvösebb és tisztább is, mivel a növénytakaró hatékonyan elvonja a szálló por
egy jelentős részét és oxigénnel dúsítja a levegőt.
A zöld levelek egységes, és a virágok változatos színe jótékony hatást gyakorol közérzetünkre, társasházon vagy nagyobb falfelületen alkalmazva pedig
a városképet kedvezően befolyásoló üde színfolt.
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A zöldfal leggyakrabban futó növényekből áll,
e célra az örökzöld borostyán tökéletesen megfelel. Csodálatosak a változatos pozsgás növényekből épített kompozíciók is, de ezek telepítését
érdemes szakemberre bízni. Ha a téli időszakban
a fénybeeresztő képességet szeretnénk maximalizálni, akkor válasszunk inkább lombhullató növényt falainkra.
A zöldfalak hőszigetelő hatását már a hetvenes
években is kutatták. A 2003-ban Japánban folytatott, meglehetősen alapos egyetemi kutatás (Akira
Hoyano, Tokyo Institute of Technology) egyértelműen kimutatta a zöldfalak hatékony hőtemperáló
képességét. Ugyanazon városi betonhomlokzat
felmelegedését – 24 órás intervallumban tanulmányozva – bebizonyosodott, hogy míg a csupasz
felület a levegő hőmérsékletét is meghaladóan
melegedett a kezdeti 26 °C-ról 36 °C fölé, majd hűlt
vissza, addig a zöldfal alatt a hőingadozás mindöszsze egyetlen fok volt a teljes nap folyamán!

A zöldfalak és tetőtéri kertek alkalmazása a mindennapokban, hatékony módja ökológiai lábnyomunk csökkentésének, és környezetünk szépítése
által közérzetünk jobbá tételének.

PASSZÍV HÁZAK
ALACSONY ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ HÁZAK
Mi a különbség a passzívház, a zéróenergia-ház,
a pluszenergia-ház és az aktívház között?
Régóta foglalkoztatja az építészeket a gondolat, lehetséges-e olyan házak építése, amiket nem kell fűteni vagy hűteni, sőt, esetleg az
egyéb, a megszokott komforthoz szükséges energiát is előállíthatnánk valahogy ugyanabban az
épületben. Azóta sok elképzelés látott napvilágot,
ezért mára az építtetőknek az is gondot okozhat,
hogy megértsék, mi a különbség a sok koncepció
között, mikor mind az energiatakarékosságról szól.
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Történetileg áttekintve mindenképpen a passzívház-elv és -szabvány kifejlesztése áll az első helyen.
Itt nem egy találmány alkalmazásáról van szó, hanem lépésről lépésre történt aprólékos fejlesztői
folyamatokról, melynek során a különféle gyártási
technológiák, mérési megoldások, a felhasznált
anyagok minősége, a szerkezeti kialakítások párhuzamosan jutottak előre, mígnem sikerült elérni a
kitűzött energiahatékonyságot.

Az első olyan építmény, melyben a későbbi
„passzívház-elv” működőképesen és célirányos
használatra lett kifejlesztve, meghökkentő módon egy hajó volt. A „Fram” névre keresztelt, még
fából készített háromárbocos 1892-ben készült el,
hogy aztán norvég sarkkutatók évtizedeken át extrém körülmények közt használják. Nem csak a jég
nyomásának volt képes megfelelően ellenállni, de
speciális hőszigetelése miatt gyakorlatilag megfelelt a mai nullaenergia-elvnek.
1973-ban, Koppenhágában, a Dán Műszaki Egyetemen épült az első, a mai szabályok alapján az „alacsony energiájú ház”
kategóriába sorolható, kisérleti épület. Az
első passzívházként elismert épületet (egy
több egységből álló sorházat) a németországi Darmstadt mellett építették 1991-ben.
A felhasznált fűtési energia értéke átlagosan
10 kWh/m2 volt (az akkori hagyományos házaknál
mért átlagérték 10%-a!), s ezt az alacsony szintet
mindmáig tartja.

A passzívház-koncepció ugyan a legalaposabban
kidolgozott, komplex energiaoptimalizálási
megoldás, azóta azonban sok irányban számos
egyéb technológiai ötlet merült fel, illetve kapcsolódóan sok kísérleti projekt zajlik. Nem állítható
tehát, hogy másként ne lehetne megvalósítani környezettudatos épületeket.
A passzívház és az aktívházak közötti különbségeket
a következő képpen foglalhatjuk össze.
ALACSONYENERGIA-HÁZ:
A német gyakorlatban azokat az épületeket illeti,
melyek fûtési energiafogyasztása az érvényes országos szabványhoz képest 30 százalékos energiamegtakarítással, egy négyzetméter alapterületre
vetítve évente körülbelül 70 kilowattóra fogyasztással képesek üzemelni.
PASSZÍVHÁZ:
Olyan épület, melyben a komfortos belső hőmérséklet minden hónapban, külön beépített fűtési és
hűtési rendszer nélkül biztosítható. A passzívházszabványt Németországban hozták létre. Ezek az
épületek a nemzeti szabványban előírthoz képest
80-85 százalékos megtakarítással, négyzetméterre vetítve évi 15 kilowattóra (15 kWh/m2) fűtési
energiaigénnyel bírnak. Ezen házaknál szigorú
előírások vonatkoznak például az ablakfelületek, a
belmagasság méretére, az alkalmazható szerkezeti
elemekre, vagy a szellőztetési rendszerre.
ZÉRÓENERGIA-HÁZ (VAGY NULLENERGIÁS):
A ház fenntartásához nem kell idegen energiát
felhasználni, a ház maga termeli meg a működéséhez szükséges energiákat, mint a világításhoz
szükséges energiát, vagy a fűtéshez szükséges erő-

forrásokat. Általában a passzívház továbbfejlesztéseként érdemes elképzelni, de a fejlődő energiatermelő rendszerek (elsősorban nap- és szélenergia,
ill. geotermikus energia) miatt nem muszáj minden
tekintetben ragaszkodni az annál lefektetett szigorú szabványhoz.
PLUSZENERGIA-HÁZ (VAGY PLUSZENERGIÁS):
A zéróenergia-ház továbbfejlesztése: amennyiben
a házban több energiát állítunk elő, mint amennyi
annak működéséhez szükséges, pluszenergia-házról beszélünk.
AKTÍVHÁZ:
Az aktívház-gondolat a „pluszenergia-ház” elvéhez hasonlóan megtermelt többletenergiára épül,
azonban kevésbé szigorú. Lehetővé tesz például
olyan építészeti megoldásokat, melyek csökkentik
az épület energiahatékonyságát. Ilyen terület például a tetőablakok alkalmazása – ezek közkedveltek az építőknél, látványos terek létrehozását teszik
lehetővé, de pl. az üveg hőátbocsátási (U) mutatója
jelentősen csökken, ha nem függőlegesen helyezik
el, hanem ferdén.
Az „aktívház” leginkább egy olyan korszerű épület,
mely a legmodernebb technológiával, de nem az
energiafelhasználás optimalizálásának elveinek
mentén készül, s energiatöbbletét a passzívházaknál szükségeshez képest lényegesen nagyobbra
méretezett megújuló energia előállítási képességének köszönheti.
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HŐSZIGETELÉS
SZIGETELÉSEK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN

20

Bármerre járunk, úton-útfélen olyan készülő épületekbe botlunk, melyek még szigetelés előtt állnak,
vagy éppen ilyen jellegű munkát végeznek rajta.
Ha máskor nem, ilyenkor biztosan elgondolkodunk
azon, vajon a saját házunk megfelelően hőszigetelt-e, sőt, biztos vannak köztünk, akiket a különféle
technikai megoldások is érdekelnek.
Korábban például tipikus volt, hogy 1-2 cm-es szigetelőréteggel burkolták a homlokzatokat, amire
aztán a vakolat került. Azóta ez a méretvastagság
nagyságrendekkel növekedett. Ma már legkevesebb 8-10 cm-es hőszigetelő táblákat alkalmaznak,
de a 15-20 cm-es sem ritka. Németországban, ahol
szintén folyamatosan növekszik ez az érték, a 15 évvel ezelőtti 10 cm-es lett a múlté, mára akár 40 cm
vastag szigetelőréteget is igénybe vesznek védelem
gyanánt.
Szigetelési módszerek tekintetében – a technológiák folyamatos fejlődésének köszönhetően – rengeteg alternatíva áll rendelkezésre. Történtek szabad

szemmel is jól látható fejlesztések, ilyen például
a falazóelemek vastagságának növekedése. Ám
a szerkezeti elemek belülről is átalakultak, légkamrás megoldások, korszerűbb alapanyagok terjedtek
el. Régi, tömör téglákkal már jóformán csak statikai
okokból vagy díszítő elemként találkozunk, hiszen
a speciális üregekkel kialakított falazóelemek a
rajtuk időközben alkalmazott teherbíró bordák segítségével egyre univerzálisabbá válnak. A szendvicsszerűen – hőszigetelővel töltött – téglatestek
sem szokatlanok mára, ráadásul az időközben legbizonytalanabb láncszemmé változott habarcsot is
mindinkább felváltja a ragasztás, és az egyre precízebb mérettartással gyártott építőelemek valóságos legóként illeszkednek egymáshoz. Az újonnan
épített és meglévő homlokzatoknak is megvannak
a maguk sajátosságai, amihez illő szigetelő anyagot
kell választanunk.
A meglévő homlokzatra eleve többféle homlokzati
szigetelő kerülhet. A ragasztott könnyű lapok közt is
vannak változatok, s nem csupán a vastagság tekintetében, hiszen találhatunk tömör és perforált változatokat, nem is beszélve a tömörségi mutatókról,
anyagösszetételről, kiegészítő bevonatról. Nem ritka a könnyűszerkezetes építésből ismert megoldás,
amikor felerősített távtartók közé kerül a tetőterekben is alkalmazott, tekercsben is kapható hőszigetelő gyapot. 30-40 évvel ezelőtt már ismert volt az
a megoldás, melynek során egy elkészült fal elé,
nem túl nagy távolságban egy újabb, keskeny homlokzati falat emeltek. Akkoriban ez a viszonylag költséges módszer nagyon előremutatónak számított.
Sőt, időközben továbbfejlődött, ám napjainkban
a két fal közti teret szigetelőhabbal töltik ki.

Még több variációval találkozhatunk a burkolat látható részét illetően. A kilencvenes évekre már kiforrott technika volt a különféle átszellőztetett homlokzati burkolatrendszerek alkalmazása. Hazánkban
ugyan nem terjedt el annyira, de tőlünk nyugatra
sok változattal találkozhatunk. Gyakorlatilag vakolathelyettesítő megoldás, ám plusz előnyöket is rejt,
hiszen a légterében áramló levegő nyáron hűvö-

sebb, télen melegebb a külső felületen mérhetőhöz
képest, csillapítva a hőingadozást és az ebből eredő
szerkezeti terhelést. Utólagos hőszigetelésre igazán
praktikus megoldás.
Ha a sokféle lehetőség közül sikerül a számunkra
optimális megoldást megtalálnunk, de még mindig
tennénk valamit a hőszigetelés fokozásáért, akkor
jöhetnek a zöldfalak…
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NYÍLÁSZÁRÓ CSERE
MEGTAKARÍTÁS AZ UTCA
FŰTÉSE HELYETT
Sokat spórolhatunk energiaszámláinkon házunk
szerkezeti elemeinek megfelelő hőszigetelésével,
de jelentős hőveszteséget akadályozhatunk meg
a nyílászárók cseréjével is. Hiába szigeteljük
ugyanis vastagon falainkat, ha a többi lehűlő
felületről megfeledkezünk, és hagyjuk, hogy
a hő azokon keresztül eltávozzon, akkor továbbra is csak az utcát fűtjük!
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A nyílászárók esetében a hőveszteség két formában jelentkezhet:
» Az egyik az úgynevezett filtrációs hőveszteség,
amely a szárnyak, a keret és a falazat közötti
réseken fellépő légcsere formájában okoz
hőveszteséget.
» A másik az úgynevezett transzmissziós
hőveszteség, amely az üvegezésen és a keretszerkezeten fellépő hővezetés és sugárzás formájában keletkezik.
Az egyrétegűen üvegezett, régi ablakok, vetemedett keretek valósággal kiszippantják
a házból a meleget. Ideiglenes, gyors megoldásként próbálkozhatunk tömítőszalag-ragasztással,
esetleg üvegezéscserével, azonban valódi megoldást csak a teljes szerkezet felújítása vagy komplett
cseréje nyújthat. A korszerű nyílászárók ma már
egy nyílószárral, három ponton záródnak. A hazai
épületállományra ennek ellenére továbbra is az
egyesített szárnyú (Tessauer) ablakok a jellemzőek.
A nyílászárók jellemző „U” hőátbocsátási tényezője ezeknél 5 W/m2K, fele-fele arányban filtrációs
és transzmissziós taggal. Akár 15-20%-nyi fűtési
energiaköltséget is megtakaríthatunk éves
szinten a huzatos, elvetemedett ablakok szigetelésével, ami azt jelenti, hogy akár 4-5 °C-kal is
emelkedhet a belső tér hőmérséklete azonos fűtési

mód mellett. A hőveszteség pedig 30-40%-kal
csökkenhet, amennyiben az egyszeres üvegezésű
ablakot olyan többszörös üvegezésűre cseréljük,
amelynél a légkamrás műanyag vagy ragasztott
fa keretben két vagy három darab, 4 mm-es, szélei mentén légmentesen összefogott üvegtábla
helyezkedik el. A hőszigetelő hatás még tovább
is fokozható a két üveg között lévő 16 mm levegő
nemesgázzal való kitöltése, vagy vákuumozása
révén. Amennyiben olyan ablakot választunk, ahol
az üvegpár belső ablaktáblájára ún. „Low-e” bevonatot hordtak fel, úgy a hőátbocsátási tényező
1,1 W/m2K-ig is csökkenthet.
Éppen az elérhető jelentős hőveszteség-csökkenés
miatt, a nyílászáró-szigetelés és -csere viszonylag hamar, 1-4 év alatt megtérül. Teljes joggal tekinthetjük hát a nyílászárócserét olyan beruházásnak, amely saját kényelmünket szolgálja, és olyan
befektetésnek, amellyel hosszú távra csökkentjük
fölösleges kiadásainkat.

i8 – FELNYÍLÓ ABLAK REJTETT MOTORRAL
A felnyíló ablakok tengelye a felső síkban van, így
az ablak szárnya nyitott állapotban sem zavarja a
kilátást. A tökéletes kényelmet a motoros nyitás
biztosítja, mivel a nagyméretű ablakszárnyak mozgatásához egy gombnyomás is elég.
A világon elsőként a Roto i8 tetőtéri ablak ötvözi
mindkét elvárást, hiszen az ablak szárnyára szerelt
rejtett motorral egyszerre garantálja a kényelmes
használatot és a zavartalan kilátást.
Vezérlésének köszönhetően egyszerűen köthető
intelligens házba, és funkciói akár okostelefonnal is
elérhetők.
DEKORFÓLIÁS MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAKOK
Különösen télen jelenthet problémát, hogy a
lakótérben lévő nedvesség kicsapódhat a tetőtéri
ablak üvegén. Párának különösen kitett helyiségek
esetén – konyha, fürdőszoba – érdemes műanyagból készült tetőtéri ablakokat használni. A Roto
valódi műanyag profilból készíti az ablakokat,
és a fehér alapszín mellett 5 különböző fahatású
dekorfóliával is rendelhető. Így ötvöződik a műanyag tartóssága és a fa esztétikája.
ENERGIAHATÉKONYSÁG – TETŐTÉRI ABLAK
PASSZÍVHÁZBA
A folyamatosan növekedő energiaköltségek miatt
felértékelődik az építőanyagok hőszigetelő képessége. A Roto passzívházakhoz ajánlott megoldása
a 3-rétegű üvegezéssel ellátott R89P K tetőtéri
ablak, mely 0,8 W/m2K U értékkel rendelkezik.
Az ablak természetesen tartalmazza a gyárilag
előszerelt hőszigetelő csomagot és a belső párazáró fóliacsatlakozást is.
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Nem elégszik meg a rezsicsökkentéssel járó költségcsökkentéssel, és maximalizálná megtakarításait?
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Az egyik legjobban megtérülő megtakarítási forma házának hőszigetelése! Konkrétan kiszámítható,
hogy ezzel jelentős összegeket tud a zsebében tartani.
Ami miatt érdemes fontolóra vennie házának homlokzati hőszigetelését:
9
9
9
9

érezhetően csökkennek majd gázszámlái, garantáltan megtérülő beruházás
növekszik házának értéke, mert egy jól hőszigetelt ház igazi kincs
nyáron sem lesz fullasztó a hőség lakásában, és a klimatizálásra fordított költségei is csökkenek,
csökken a páralecsapódás, így nem kell tartania az egészségre ártalmas penészes falak
veszélyétől sem
9 25-30%-kal csökkenthető a hőveszteség, ez nagymértékű energia megtakarítást jelent,
ami a környezet védelmét is jelenti.
A választék igen nagy a piacon, és rengeteg gyártói akcióval találkozhat, ezért választásához ajánlunk
Önnek egy garantáltan megtérülő alternatívát: MAPEI MAPETHERM PS polisztirolos hőszigetelő
rendszert.

Milyen szempontokat kell
mérlegelnie hőszigeteléskor?

/mapeihungary

bit.ly/mapeihoszigeteles
Olvassa le a QR kódot,
nézze meg videónkat,
és ingyenes kiadványunkat!

ORSZÁGOS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELMI HÁLÓZAT

Nyerje meg a
10×100 000 Ft egyikét!
1
A nyereményjáték időtartama:
2014. április 1. és november 30. között
Használja ki Ön is a lehetôséget! Vásárlás után töltse ki pontosan az alábbi adatokat, és dobja
a szelvényt a kihelyezett szerencsedobozba.
A játékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az akció ideje alatt egy
összegben, legalább 10 000 Ft értékben vásárol. Az érvényes részvételhez, a 10 000 Ft értékû vásárlás mellett pontosan, olvashatóan és hiánytalanul ki
kell tölteni az akciós szelvényt, amelyek az akciós újságok hátsó borítójáról is kivághatók, valamint telephelyeinken is megtalálhatók. Szükséges továbbá
a telephely bélyegzôje, ami a vásárlás igazolásával egyidejûleg kerül a nyereményszelvényre.
A kitöltött és a telephely igazoló pecsétjével ellátott szelvényt be kell dobni a telephelyen kihelyezett nyereményládába.

SORSOLÁSOK:
1. sorsolás: 2014. július 10., 10.00 óra, 2. sorsolás: 2014. december 11., 10.00 óra
NYEREMÉNY:
Mindkét idôpontban 5×100 000 Ft-ot sorsolunk ki, melyet újHÁZ Centrum
vásárlási utalvány formájában adunk át. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

Bélyegzô helye

Név:

.........................................................................................................................................................................................................

Cím:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Telefonszám:

.........................................................................................................................................................................................................

E-mail cím:

.........................................................................................................................................................................................................

AP-kód:

.....................................................................................

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hozzájárulok, hogy adataimat az újHÁZ Zrt. saját adatbázisában kezelje,
direkt marketing-, reklám-, közvélemény-kutatási célokra felhasználja.
A részletes adatkezelési szabályzatot megtalálja a www.ujhazcentrum.hu oldalon.

............................................................................................

aláírás

További részletek az újHÁZ Centrum honlapján – www.ujhazcentrum.hu
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VÉDI OTTHONÁT HIDEGBEN, MELEGBEN
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STABIL HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK
AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS JEGYÉBEN
A hőszigetelő vakolatok felhelyezése egyre
sürgetőbb feladat minden épületnél. A kiváló minőségű Stabil Hőszigetelő Rendszerek megfelelő
használatával hatékonyan védekezhet az épület
falain, homlokzatán fellépő hőveszteség ellen.
A látványos
energiamegtakarítás
és a belső
terekben tapasztalható

magasabb komfortérzet mellett, kedvező tulajdonságait pénztárcáján is érezni fogja.
A 100 elemes színválasztékból biztosan megtalálja
az elképzelésének leginkább megfelelő árnyalatot.
A kedvező árfekvésű termékeket értékes döntést,
választást elősegítő szolgáltatások (anyagszükséglet- és költségkalkuláció, áruhitel, helyszíni
felmérés, díjtalan házhoz szállítás) is kiegészítik.
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