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impresszum
SzuperinfóCsorna-Kapuvár -ingyenesinformációshetilap
Kiadó:
T.M. Graffiti Kft. 9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel.: 96/260-176
Felelős kiadó: Tárkányi Mária ügyvezető
Megjelenik: Csorna, Kapuvár, Fertőd, Fertőszentmiklós, Beled városokban és további
40 településen 24.000 példányban.
Lapzárta:
keretes hirdetések: kedd 12.00 óra, apróhirdetések: szerda 12.00 óra
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel./Fax: 96/260-176
e-mail:
csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web:
www.inforeklam.hu, www.szuperinfo.hu,
Sokszorosítás: Ister Trade Kft.
Terjesztés: Nagyítópont Kft.

A Szuperinfó Csorna-Kapuvár lap hirdetési hetilapként fizetett hirdetéseket tartalmaz,
melyek valódiságát szerkesztőségünk nem vizsgálja, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható
hirdetések közlésétől szerkesztőségünk elzárkózik.
Az újságban megjelenő politikai vagy társadalmi célú hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőség vagy a kiadó véleménnyét.
Kiadó a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal.
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 5 napon belül fogadjuk,
az általunk okozott hibáért maximum a hirdetés díjának mértékéig vállaljuk a
felelősséget.
Médiapartnerünk:
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Mit? hol? Mikor?
programok a környéken

Márc. 24. péntek 17:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Kiállítás a Balaton Art
Alkotóközösség munkáiból

Márc. 25. szombat 22:00 óra
Fertőszentmiklós, Tortuga
parkoló partysátor
Delta buli

Ápr. 7. péntek 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A gyermekrajz üzenetei

Márc. 25. szombat 22:00 óra Ápr. 8. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub- West buli Kapuvár, Shop-Stop
Mystery Gang koncert
Márc. 27. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Ápr. 12. szerda 16:00 óra
Márc. 25. szombat 19:00 óra Színház: Ikrek előnyben c. zenés Csorna, Művelődési Központ
vígjáték
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia záró
Lord koncert
Márc. 29. szerda 16:00 óra
Ápr. 16. vasárnap 9:00 óra
Márc. 25. szombat 19:00 óra Csorna, Művelődési Központ
Fertőszentmiklós, Meidl Airport
Nyugdíjas Akadémia: Agatha
Csorna, Árkád Coffee Bar
Szezonnyitó gyorsulási verseny
Christie, a krimikirálynő
Tavaszváró buli akciókkal
Ápr. 16. vasárnap 21:00 óra
Márc. 25. szombat 21:00 óra Ápr. 1. szombat 20:00 óra
Farád, partysátor- Story buli
Kapuvár, Shop-Stop
Kapuvár, Shop-Stop
Szabó Benedek és a Galaxisok, Ápr. 22. szombat 21:00 óra
AB/CD, Jackson Criminal konCsaknekedkislány koncertek
cert
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana, HolyChicks konMárc. 25. szombat 22:00 óra Ápr. 1. szombat 22:00 óra
cert
Rábapordány, Félhold Vendéglő további programok az
Barbacs
Bolondok napi party a Gramyvel
Acustic 69
infoRábaköz.hu

Márc. 25. szombat 8:30 óra
Jánossomorja, Körzeti Ált. Isk.
Hanságfutás – Emlékfutás az
56-os üldözöttek útvonalán

oldalon.
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eladó és kiadó ingatlanok
Szárföldön, Erdély utca 5. szám alatt Csornán eladó egy 90m2-es komfortelek eladó. 1540 nm, víz, szennyvíz tos 2 szobás családi ház. Mögötte
külön bejáratú felújítandó 1 szobás
a telken belül. 06-30/618-0046
lakrésszel.
Az épület felújítása 10 éve
Eladó, vagy kiadó vendéglátó egység
részben megtörtént. Fűtése: cserépRábakecölben. 06-20/599-6944
kályha és kályhák. Irányár: 12,7 mFt
Csorna központjában 4 lakásos
Bizalom Ingatlanközvetítő Tel.: +36házban tulajdonostól eladó 3 szobás
20-377-0768
+ konyha + nappalis 2. emeleti
lakás. Irányár: 17,5 millió Ft. Érdek- Kónyban a Keréktónál építési telek
lődni: 17 óra után és hétvégén egész eladó! Tel.: 06-70/515-0581.
nap: 96/260-812.
Három szobás összkomfortos családi
ház eladó Rábatamásiban. Iá: 12 M
Ft 06-20/363-9433 16 óra után
Csornán családi ház, tetőteres,
pinceszintes, 2 melléképülettel, nagy
udvarral eladó. Iá.: 18.000.000 Ft
Érd.: 06-20/553-8263
Kapuváron városközponthoz közel
összközműves építési telek eladó.
06-30/608-5582

Csornán lakás eladó. 40 nm-es 1,5
szobás 2. emeleti. Teljesen felújított,
berendezett lakás, gáz központi
fűtéses és a meleg vízellátást is a
kombi gázkazán biztosítja. A
lakáshoz egy nyitott erkély is tartozik
keleti fekvéssel. Tehermentes, azonnal költözhető! Irányár: 9,6 m Ft
Bizalom Ingatlanközvetítő. Tel.:+3620-377-0768

JÁRm ű

10 méhcsalád eladó. 06-30/5942241
Választási németjuhász munkakutyák
eladók. 06-30/895-5159

Csornán közművesített építési telek
eladó. 06-20/4643-741

Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 0630/602-8858

Himodon építési telek 2115 nm víz,
villany, csatorna bekötve, új kapuval
első kerítéssel rendezett állapotban
eladó. 96/255-182, 06-30/336-0207
Iá: 1.750.000 Ft

Skoda Roomster 1.4 PDTdi 2009-es
évjáratú,
friss
műszakival,
vonóhoroggal, megkímélt állapotban,
vezetett szervizkönyvvel eladó. Ár:
1.480.000 Ft. Érd.: 06-20/772-0640

Kiadó

Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777

Csornán tetőtérbeépítéses, 1987-ben
épült, alápincézett ház eladó. 14,9 m
Ft CsornaIngatlan Fodor Erika +3620/50-111-77

Kapuváron 64 nm-es lakás áprilistól
kiadó. Kaució szükséges. 0630/5148-003

Kiadó Kapuváron igényesen felújított
(70nm) lakás hosszú távra egyedülállónak, vagy kisgyermek nélküli párFarádon 3 szoba nappalis ház új nak. Akár garázzsal is. Dohányzás és
nyílászárókkal, új tetővel eladó. 13 m állattartás kizárt. 06-30/288-9533
Ft CsornaIngatlan Fodor Erika +3620/50-111-77

Vitnyédi 3 szobás házat cserélnék
kapuvári nagyobbra 20 M Ft-ig értékegyeztetéssel. Nem ing. Közvetítő.
Csornán 12.987 m2-es ipari terület
96/240-012
főút mellett eladó. 12 m Ft CsornaInVeszkényben családi ház eladó. Érd.: gatlan Fodor Erika +36-20/50-11130/215-0362, 20/480-6632
77

Roncsautó átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. Érd.: 99/532-038.
Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért
megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06-20/9109361, 20/280-9747
Lada
kombi
vonóhoroggal
üzemképesen, forgalomból ideiglenesen kivonva eladó. Ár: 200.000 Ft,
vagy állatokra, tűzifára cserélhető.
96/244-095 19 óra után

Áll aT
11 hetes jércék, csibetáp kapható.
Babót 06-96/251-137, 06-70/3373514
Napos kakas, előnevelt, vörös, kendermagos fehér húscsibe előjegyezhető. Babót 06-96/251-137,
06-70/337-3514
10 méhcsalád KB lépeken eladó.
96/778-016
Egyéves tojótyúkok eladók, nem ketrecesek. Csorna, Szatmári u. 36.
96/263-807, 96/264-231
21 hetes tojójérce eladó. Vitnyéd,
Dózsa u. 7. 06-30/375-4174

Félidős, vemhes, 180 kg körüli koca
süldő eladó. Babót 06/70-337-3514
Itáliai és óriáskokin családok 3 tyúk 1
kakas eladó. 06-30/298-9894 17 óra
után
Németjuhász kölyökkutyák oltva
féregtelenítve jó házörző szülőktől
eladók. 06-30/998-5016

TÁRSKERE SŐ
Egyedülálló? Ismerkedne de nincs
hol-kivel? Hívjon bizalommal: 0620/411-4325

SzolgÁlTaTÁS
Dugulás elhárítás bontás nélkül
minőségi munka garanciával. 0620/426-0222 Hétvégén is.
Szőnyegtisztítás garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás, atkátlanítás ingyenes szállítás 06-20/4472726
Kapálógép, gyepszellőztető, fahasítók, tűzifa daraboló, láncfűrész,
ágaprító bérelhetők 3200 Ft-tól Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Szőnyeg és kárpittisztító, magasnyomású mosó, gőztisztító, padlópolírozó
bérelhetők 2500 Ft-tól Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/965-9009
Csempézést, járólapozást laminált
parkettázást, kőműves munkákat vállalok. Fertőszentmiklós 25 km-es
körzetében. 06-30/540-2506
Falcsiszoló-zsiráf, parkettacsiszoló,
ipari porszívó bérelhetők 2200 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009
Szobafestést, homlokzatszigetelést,
kisebb kőműves munkákat vállalok,
kérésre takarítással.0630/6634574
Kések, ollók, húsdaráló kések, tárcsák élezése. 06-20/9380-291
Építőipari gépek, lapvibrátorok, bontókalapácsok, vésőgépek bérelhetők
3300 Ft-tól Fertőszentmiklóson.
Tel.:30/9659009

PIActéR
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adok-veszek
Redőny-akciók 60-70%-os árakon.
Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók,
szúnyoghálók.
Vidéken is.06-30/994-2258
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 0630/2350-927 Horváth Attila
Bádogos munkákat palatetők
cseréptetők mosását, palatetők bontás nélküli felújítását cserepes
lemezzel, kúpcserepek javítását, tetőjavításokat, beázások megszüntetését
javításokat
vállalok.
06-30/2714-170 www.tetobau.hu

Fakivágás, bozótos területek rendbe Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
rakása, hulladék elszállítással. Farkas közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
Péter, 06-20/228-9364
kárpitos szék 50.000 Ft színLakás, ház, udvar kipakolása, választékkal, raktárkészletről elvi06-30/639-1574
takarítása. Felesleges holmik, hul- hető.
ladék elszállításával. Hívjon bizalom- www.szaszabutor.com
mal, megegyezünk! Farkas Péter, www.hasznaltablak.hu. Új, építkezés06-20/228-9364.
ből megmaradt és bontott nyílászárók
Tetőjavítást, bádogozást, csator- nagy választékban raktárkészletről
natisztítást vállalok örök garanciával. azonnal vihetők!
06-70/388-8816
Akciós fa üveges bejárati ajtók
Ingyenesen felértékeljük ingatlanát, hőszigetelt üveggel, záró guamennyiben megbíz Bennünket in- mitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
gatlanja eladásával kizárólagosan! 98*208-as méret (egyszárnyas kiviBízzon meg Bennünk! Bizalom Ingat- tel) 53.900 Ft/db, valamint 138*208lanközvetítő Tel.:+36-20-377-0768 as (kétszárnyas kivitel) 79.900 Ft/db!
06-30/610-3850,
Cseréptetők palatetők tisztítása Munkaidőben
www.rbfnyilaszarokft.hu;
Bősárkány,
javítása bádogos munkák, ereszcAdy
E.
u.
13.
satorna szerelés, kémények kúpc-

Mindenféle épületek házak szakszerű
elbontását vállaljuk kézzel és géppel
számlaképesen. 06-70/416-4510
Redőnyjárat indul a megye minden
településére, ingyenes helyszíni árajánlattal! Hérics Redőny: 96/242655, 06-30/204-0-205 Időpontok
településenként: www.rolo96redony.extra.hu

Akciós acél biztonsági belső bejárati
ajtók 95x205-ös méretben 11 pontos
biztonsági zárral + kilincsel
kulcsokkal, barna színben, balos
kivitelben eladók! Ár: 49.900 Ft/db.
Munkaidőben
06-30/610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13

Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
szecskavágót, lovas eke borona,
stokedlit,
konyhakredencet,
szeneskályhát valamint hagyatékot,
mindenféle tájházi dolgokat vásárolok
saját részre. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek..06-20/977-9690,
96/244-930

Akciós-Garázskapu, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben,
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as,
240*210-es
és
250*200-as méretben 76.900 Ft/db!
Munkaidőben
06-30/610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Szőlődarálót, szőlőprést magozót
vásárolok. 06-20/977-9690, 96/244930
Pannóniából készült kistraktor
pótkocsival eladó. 06-30/833-3901
Kisfaludon pajta alól ömlesztett széna
eladó. 96/253-163

Sziklakerti évelők, dísznövények,
1980-ban Triumph-ban dolgozó 4-es
díszfák tuják eladók. Kapuvár,
szalag találkozó március végén. JeVeszkényi u. 4. 06-20/557-1798, 06lentkezni: 06-30/335-3945
30/541-6397
Termőföld ingyen elvihető. Kapuvár,
Akácfából 6 személyes asztal paddal
Ipartelepi u. 5. Érd.: 06-30/247-1087
eladó, ár: 60.960 Ft. Dénesfa 06Dunnákat párnákat vásárolok 30/546-2807
kiemelkedő magas áron, régi bú26-os női és férfi kerékpár eladó.
torokat, faliórákat, festményeket,
Érd.: 06-30/9375-639
porcelánokat, hangszereket stb. 06Vogel Noot függesztett tárcsa eladó.
Kismamák figyelem! Áprilisban szüle70/3922-725
06-30/562-2430
tendő kisbabákat keresünk újszülött
Levágott hajat, copfot vásárolok
Deziré vetőburgonya eladó. Bogyoszló
fotózásra portfolióbővítéshez. Ha
06/30-665-1223
06-20/535-7407
szeretnél egy csodálatos fotósorozaWink cipőboltban Csornán minden tot a babádról teljesen ingyen, akkor
Kukorica Agyagosszergényben eladó.
utolsó pár cipő akcióban 1900 Ft-tól jelentkezz a 06-30/330-4025
06-30/522-3791
kapható a készlet erejéig.
telefonszámon,
vagy
Régiségkereskedő venne: bútorokat, horvath.timea.szabo@gmail.com ebontóasztalt, gyalupadot, fateknőket, mail címen
mosókádakat, zománcedényeket, tollat, szarvasagancsot hagyatékból.
06-20/8042-771

Épületek Energetikai Tanúsítása serepek javítása beázások elhárítását Akciós műanyag hőszigetelt bejárati
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek vállalom. 06-30/2714-170
ajtók, 98*208-as méret, felül üveg
telepítése
30/9564-771
betéttel,
5 pontos biztonsági zárral +
Beázik a tető? Cseréptetők palatetők
www.energiaexpert.hu
kilincsel
kulcsokkal, fehér színben
lemeztetők javítása. Tetőfedés bádoTérkövezést aljzatbetonozást föld- gos munkák, lapostetők szigetelése, jobbos és balos kivitelben eladók! Ár:
ft/db.
Munkaidőben
munkákat
épületek
bontását épületek külső-belső felújítása. 56.900
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 ,
kőműves munkákat vállalunk garan- www.tetobau.hu 06-30/871-9003
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
ciával. 06-70/218-3343
Ady E. u. 13.
Tavaszi megújulását kezdje gyógyító
masszázzsal. Hívásra házhoz is
megyek Kapuvár és környékén. 0630/277-0759

Kóny, Petőfi u. 14. négy hordó cefre Dunnákat, párnákat, vásárolok
eladó (2 körte, 1 szőlő, 1 vegyes). 06- 19.500
Ft/kg-ig,
örökséget,
20/9852-158 19 óra után
régiséget. Tel.: 06-30/7840-197
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állásajánlatok, képzések

Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés,
térkövezés) jártas munkatársat keresünk
Csorna környékéről. Szak-képesítés nem
szükséges. 06-30/2379-845
Szobafestő-mázoló szakmunkást és
gipszkarton szerelőt felveszek. Jó kereseti
lehetőség, biztos munka éven át. Érd.: 0670/434-1021
Fodrászt és kozmetikust felveszünk kapuvári bejáratott szépségszalonba. Tel.: 0620/3365-075
Pedikűrös, műkörmös alkalmazottat
felveszünk. Profi munka, profi bér! 06 30
915-9327
A csornai Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet CNC gépkezelő
és
betanított
munkás
munkakörökbe. Jelentkezni: 06 30 237
3289-es telefonszámon vagy az
info@nemethszerelveny.hu e-mail címen
lehet.
Esztergályos, marós, lakatos munkát vállalok. Hívjon bizalommal! Tel.:
+36203834226
Szanyba keresünk délutánra, 4 órába
takarító hölgyet, kiemelkedő bérrel. +3670/375-7870
Kapuvári kőfaragó üzem felvételt hirdet 1
fő betanított munkás részére. Érd.: 0630/240-3809
Gyakorlattal rendelkező takarítónőt
felveszünk
Jánossomorjára,
2
műszakba, kiemelkedő bérrel. +3670/375-7870

Idős gondozót keresünk 68 éves úr mellé
ottlakással max. 1-2 hónapra. 06-30/4294907
Jogosítvánnyal rendelkező szobafestőmázoló szakmunkást keresek Kapuvár
környékéről kiemelt bérezéssel, azonnali
kezdéssel. 06-30/902-4024
Kertészeti kisgépkezelőt felveszünk. B
kategóriás jogosítvány szükséges. 0631/3153-811
Ausztriai munkalehetőség! Illmitiz étterem
munkalehetőséget ajánl férfi kolléga
részére, konyhai kisegítő munkakörbe.
Német nyelvtudás szükséges. Fényképes
önéletrajzot
az
anitaroti75@gmail.com e-mail címre
küldhetnek. 0043/6505317195
Ausztriai vendéglőbe burgenlandi részre
határhoz közel felszolgáló nőt keresünk
nyári szezonra. Szakmai tapasztalat,
német nyelvtudás szükséges. 0043 660
722 3017
Sofőrt
keresek
lomtalanításhoz
Ausztriába. 06-30/349-0723
Bősárkányi lakatosműhelybe lakatost,
hegesztőt, acélszerkezet szerelésben jártas munkatársat keresünk. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet: +3670/372-83-85
Fémipari vállalkozás felvesz gépkezelő és
sorjázó munkásokat. Fizetés: nettó
150.000 Ft-tól. 06-20/590-9764
Fertődön a Valéria élelmiszerbolt
pénztárost keres. 06-20/479-6986

Gyakorlattal rendelkező autóbuszvezetőt
keresünk Csorna és Kapuvár térségéből,
rész ill. fő munkaidőben. 06-30/9895-896

Gépkezelőt keresek hengerre azonnali
kezdéssel. Zárt munkaterületen belül. 0630/560-9516

Hegykői vendéglátó üzletbe konyhai
kisegítőt és szakácsot keresünk. Kiemelt
bérezés. Munkaidő: 11-19 óráig. 0630/653-1113

Sofőrt keresek locsolói IFA-ra azonnali
kezdéssel. Zárt munkaterületen belül. 0630/560-9516

Vitnyédre a Kantár Fogadóba felszolgáló,
szakács, és konyhai kisegítő munkatársat
keresünk. 06-70/363-7963
Barbacson a húsboltba péntek szombatra
takarítónőt keresek. Érd: délután 0670/532-1583
Fertődi Lipóti Pékség kolléganőt keres
eladó munkakör betöltésére. Jel.
Fényképes
önéletrajzzal
a
norbert@juro.hu e-mail címre
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás
biztosított. 06-70/354-9321
Villanyszerelőket, erősáramú berendezés
szerelőket automata gépsorok karbantartására, ill. CNC-gépkezelőket keresünk
sárvári munkahelyre, azonnali kezdéssel.
06-20/370-5412,
70/384-7636,
munka1jg@gmail.com
Asztalos munkatársat keresünk kapuvári
munkahelyre. Feltétel: B kategóriás jogosítvány és szerelésben való jártasság.
Érd.: 06-70/310-2462
Munkaerőt keresünk német nyelvtudással, növényvédelmi ismeretekkel Kapuvár
környékéről. Végzettség nem szükséges.
Jelentkezni
az
allaskereskedelem@freemail.hu címen
lehet.
Ács szakmunkás és segédmunkás szakembert keresek. Érd: 06202459820
Csornai éterembe pincér és szakács
munkatársat keresünk. Érd.:06-30/22723-18

Iváni fűrészüzembe betanított faipari gépkezelőket keresünk. 06-30/305-3866,
99/388-014
BP Tankstelle in Neusiedl am See sucht
ab sofort eine Mitarbeiterin fürs Café/Tankstelle mit Deutschkentnissen! Bei Interesse bitte unter 06 99/133 600 39
melden!
Babóti söröző pultost ill. kisegítőt keres.
06-30/506-0435

Betonmixerre keresünk gépkocsivezetőt
40 éves korig Csorna Kapuvár
környékéről. 06-30/235-5970

oKTaTÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,
Pincér, Vendéglátás-szervező-Vendéglős,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750.
w w w . m i n e r v a k f t . h u
(E-000909/2014/A001-A011)
Matematika és angol tanárt keresek
Csornán 14 éves fiú továbbtanulási
felkészítésére. 06-30/307-1703
Reál tantárgyak korrepetálását, oktatását
vállalom hétvégente Kapuváron, mérnöktanári végzettséggel. 70/3170064

Sopronban, a Fáy Szakgimnáziumban 2017 szeptemberétől logisztikai,
szállítmányozási és postai üzleti
OKJ-s képzések indulnak érettségizetteknek nappali tagozaton.
www.fay.sopron.hu, 99/510-092
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tavaszi nagytakarítás okosan
Tegyeegyszerűbbé és
hatékonyabbá munkáját
megbízhatótisztítógépekkelésfelülettisztító
berendezésekkel.Érdemeskibérelniezeket,így
avégeredménytökéletes
lesz.
Fentről lefelé és bentről
kifelé takarítson, így nem
koszolja össze azt, amit
egyszer már megpucolt.
Fontos, hogy munka közben folyamatosan szellőztessen, így a por kiszáll,
míg a lakás megtelik friss
levegővel.
Űzze ki a port a lakásból!
Először a pókhálókkal
végezzen! Az elérhetetlen
magasságban lévő dolgokat
(például
függönykarnis,
fűtéscsövek) tollseprűvel
tisztítsa meg. Húzza el a
szekrényeket, tárolókat, és a
tetejüket, oldalukat, hátlapjukat is törölgesse le
mosószeres
vízzel.
A
könyveket vegye le, és portalanítsa őket. A dísztárgyakat is tisztítsa meg!
Porszívózzon ki alaposan,
ehhez használjon nagy teljesítményű, megbízható
készüléket. Ha nem elég

erős az otthoni porszívója,
akkor bérelhet nagyobb teljesítményű gépet. Ha már
nagytakarítás van, akkor
legyen alapos.
Mosson ki mindent, amit
lehet!
Mossa le az ajtókat,
ajtófélfákat – nem is gondolná, mennyire elkoszolódnak a mindennapi
használat
során.
Ezt
követően jöhet az ablakpucolás. A Kärcher ablaktisztító berendezése nagyszerű segítség ehhez. Az
ablaktisztítással egyidejűleg
érdemes leszedni a függönyöket is. Mossa ki a
lakástextíliákat, tegye a
mosógépbe az ágyneműt,
ágytakarókat, díszpárnákat,
terítőket, esetleg az arra alkalmas szőnyegeket. Ha van
rá lehetősége, az ágyneműt
tegye ki a napsütésre, ez
nem csak felfrissíti a
takarókat és párnákat, de a
poratkák ellen is hatásos.
Ne feledkezzen meg a kárpit és szőnyegtisztításról
sem. Érdemes ehhez kárpittisztítógépet bérelni,
higgye el, megéri!
Takarítsa ki a konyhát!
Pakolja ki a konyhaszekrényt és mossa ki mosó-

szeres vízzel. A tűzhelyet és
a sütőt súrolóval tisztítsa
meg, a lefolyóba pedig
öntsön lefolyótisztítót. Ne
feledkezzen meg a mikró
kitakarításáról sem. A
hűtőből
mindenképpen
dobja ki a lejárt szavatosságú élelmiszereket és
tisztítsa ki az összes tároló
rekeszt, ha pedig szükséges,
olvassza is le.
A tisztaság fél egészség
Takarítsa ki a fürdőszobát!
Pakoljon le a polcokról,
szekrényről, és törölgessen
át mindent. Mossa le a
csempét, ebben szintén
nagy segítség lehet a
Kärcher akkus felülettisztító/ablaktisztító készüléke. A csaptelepekről, a
zuhanyról és a csőről
távolítsa el a vízkövet. Fertőtlenítse a kádat, zuhanytálcát, mosdókagylót
és a WC-t, és cserélje ki a
törölközőket. Ha úgy érzi,
mindennel kész, még
egyszer alaposan porszívózzon ki, mossa fel a lakást, és
szellőztessen ki.
Acikkmegjelenéséta
MedFour Kft. támogatta.
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Olcsóbb és szebb fényeket a lakásba
Azelmúltévekbenkomolyváltozásment
végbeavilágítástechnikában.Awolframszálasizzóktöbbmint
százévigtartóegyeduralkodásánakvéget
vetettekazenergiatakarékosLED-fényforrások.
A LED technológiát alkalmazó fényforrások használata nem csak az esztétika
miatt, hanem a villanyszámlán szereplő összeg
csökkenése és a környezetvédelem szempontjából
is ajánlott. A LED technológiára való teljes átállással 50–70 százalék energiát
lehet megtakarítani, sőt az
akár okostelefonról is
irányítható
intelligens
vezérlőrendszerek használatával ezt az arányt 80
százalékra becsülik.
Néhány alapvetést azonban
érdemes tisztázni vásárlás
előtt. A watt (W), mint az
energia
mértékegysége
például nem mutatja a fényerősséget, csak azt, hogy
mennyi energiát fogyaszt a
fényforrás. Ahhoz, hogy
megtudjuk, mekkora fénye
van, a csomagoláson feltüntetett lumen (Lm) értéket
kell megnéznünk. Minél
erősebb a fény, annál maga-

sabb a lumen értéke. A
fényerő mellett a Kelvinben
(K) megadott színhőmérséklet határozza meg,
hogy mennyire érezzük
barátságosnak a világítást.
Ugyanakkor érdemes körültekintően eljárni a vásárlás során, mivel nagyon sok
gyártó kínál LED lámpákat.
Nem biztos, hogy a legolcsóbb megoldás a legjobb, a
gyengébb minőségű termékek gyakran nehezen
viselik a hálózati feszültség
esetleges ingadozását, ami
jelentősen
csökkentheti
élettartamukat.
Ha már meglévő, kiépített
rendszerben szeretnénk
használni az új fényforrásokat, akkor a korábban
használt izzók jellemzőit figyelembe véve keressünk
hasonló tulajdonságú LED
izzókat. A dobozon általában feltüntetésre kerül,
hogy az adott LED lámpa
milyen korábbi fényforrásnak felel meg, így kis odafigyeléssel nem nehéz belőni,
hogy pontosan milyenre is
van szükségünk. Az sem
mindegy, hogy az adott
fényforrásnak milyen a
színhőmérséklete: hideg
fehér vagy meleg sárgás.
Otthonra a meleg fényt
ajánljuk, munkahelyre a
hidegebb fényt.

Ha új rendszert telepítünk
pl. egy új lakásba, vagy
felújítjuk régi otthonunkat,
akkor az első, és legfontosabb dolog, hogy tervezzünk tudatosan.
Döntsük el, hogy halogén,
kompakt, vagy LED világítást szeretnénk alkalmazni. Ez már csak azért is
fontos kérdés, mert a LEDek között sok termék,
például a LED szalag
egyenáramú törpefeszültséggel működik, így trafó
szükséges hozzá, aminek
biztosítanunk kell egy
lehetőleg könnyen elérhető,
ugyanakkor szellős és takarásban, de legalábbis nem
szem előtt lévő helyet.
Ugyanígy gondolnunk kell a
vezetékelésre, a nem kívánt
vezetékkötegek, hosszabbítók sokat ronthatnak az
összképen.
Érdemes inkább nagyobb
fényerővel vagy több fényforrással tervezni, mivel
ezekből lehet lekapcsolni, a
plusz fényhez szükséges
fényforrások
beépítése
azonban később körülményes lehet. A fényerőszabályozó is hasznos
kiegészítő lehet. Ha nem
tudjuk felmérni pontosan,
hogy milyen fényerőre van
szükség, kérdezzünk meg
szakembert a kereskedésben.

Ha egy helyiségben végzett
cselekvéshez nem elég az
általános világítás, bátran
nyúljunk az irányított
fényeket keltő spotlámpákhoz, a mennyezetről
mélyen belógatott csillárokhoz, falikaros, álló
vagy asztali lámpákhoz. Ne
feledjük, a kettő nem zárja
ki egymást, épp ellenkezőleg: kiegészíti. Kiváltani viszont nem lehet egyikkel a
másikat, mindkettőre szükség van, hiszen mindkettő
más-más funkciót tölt be.
Ezenkívül praktikus is
mindkettő párhuzamos alkalmazása, ugyanis energiát
is spórolunk meg azzal, ha
csak ott használunk fényforrást, és annyit, ahol és
amennyire
ténylegesen
szükség van.
Ha olyan helyiségről van
szó, ahol keveset használjuk
a világítást, vagy sokszor, de
rövid ideig, válasszunk
inkább LED-et, ami sokkal
jobban bírja a sűrű kapcsolgatást, mint egy kompakt
fénycső.
Az általános világítás és a
pontszerűen
irányított
fények mellett a harmadik
fő pillért a hangulatfények
jelentik. LED technológia
esetében nagyon egyszerű
dolgunk van, hiszen a flexibilis LED szalag számtalan
fajtája áll rendelkezésre, a

képzeletünknek pedig szinte semmi nem szabhat
határt. Szerelhetjük lépcsőélek vagy a közlekedő
párkánya alá, a nappaliban
az álmennyezetbe, a felső
konyhabútor elem alsó
oldalára, vagy a fürdőszobai
tükör szélére.
Ilyen téren a LED szalag
egyeduralkodó, nincs még

egy olyan termék, ami hasonlóan mutatós, stílusos,
és sokszínű.
Kérje ki szakember véleményét már a tervezés
során, de egy egyszerű
cserénél is érdemes meghallgatni egy hozzáértő
véleményét.
Acikkmegjelenéséta
ge-RI Villamossági
szaküzlet támogatta

2017. március 24.

19

2017. március 24.

20

Válasszon megfelelő vakolatot!
Mintazélettöbbmásterületén,a
homlokzatifelületképzésesetében
is,szükségesazeltérőműszaki
igényekhezmegfelelőenhozzáigazítottműszakimegoldásokat
használni.
Sajnos gyakori hiba, hogy bizonyos homlokzatokra nem megfelelően megválasztott színezővakolat kerül.

legyen jó páraáteresztő képességű, de
tartós, az időjárási hatásoknak sokáig ellenálló, így maradéktalanul megfelel.
A szilikon kötőanyaggal készült bevonatok közös jó tulajdonsága még, hogy az
alacsony és magas hőmérsékleti viszonyok közötti - hőmérséklet ingadozásból
származó
fizikai
igénybevételt nagyon jól viselik.
Amennyiben keménytáblás hőszigetelő
rendszereknél használják, ez a tulajdonság itt különösen előnyös, hiszen a
hőszigetelések felületén kialakuló szélsőséges hőingadozás hatására kevésbé
öregszik, fárad a színezővakolat.

A legjobb választás a szilikon
Előnye: korszerű, modern, sokoldalú
kötőanyag, jó páraáteresztő képességű,
jól feldolgozható, a feldolgozás közbeni
időjárási hatásokra nem érzékeny, mint
Hová ajánljuk ?
a szilikát, a legjobban öntisztuló és
- használható régi műemléki épületeken,
tisztítható felületet adja.
ahol a falazat nedvességtartalma magasabb, de tartós vízterhelés nincs
Milyen műszaki érvek szólnak a szi- használható homlokzat szigetelések
likon vakolatunk mellett?
bevonataként, és bár a jó páraáteresztő
A szilikon bevonatok közös jelzője az
képessége elsősorban kőzetgyapotos
úgynevezett gyöngy vagy lótusz levél
szigetelésnél érvényesül, a tartóssága
effektus. Ez az anyag azon szerkezeti tumiatt polisztirol szigeteléseknél is
lajdonságából adódik, hogy a kapillárisai
nagyon előnyös
egy olyan membránként működnek,
- felhasználható bármilyen ásványi
amelyek a pára állapotú vizet – vízgőzt –
alapfelületen (mész-cement, cement
nagyon kis ellenállás mellett átengedik,
vakolat, beton) új építésű szerkezetekre
viszont a víz fázisú folyadékot a
- felújítások ideális anyaga, hiszen régi
kisméretű kapillárisok - a víz felületi feakril-műgyantás felületek is átvonhatóak
szültsége miatt – nem engedik át.
vele.
Azon épületfizikai, páratechnikai elváráPalettaÉpítőanyagTelep,Csorna
sainknak, hogy egy felületi bevonat
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