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Kedves Olvasó!

Ismét egy jeles alkalom, hogy ezen a 
fórumon találkozhatunk.

Ilyenkor erős késztetést érzek, 
hogy mondjak valami magvasat, saját 
kútfőből, azokból az érzésekből, ta-
pasztalatokból, amelyeket nap, mint 
nap kapok, és ezeket, mintegy átszűr-
ve, valami egyedit, valami csak „mos-
tot” osszak meg az Olvasókkal.

Egyre többször élem át azt, hogy 
ezek a gondolatok, már régen megszü-
lettek, másoknál, kicsit másképp, de 
valahogy mindig ugyanarról szólnak.

Engedjétek meg, hogy ennek szelle-
mében egy remek verset osszak meg 
veletek: 
 

Szabó Lőrinc
Tavasz

  „Mi az?” - kérdezte Vén Rigó.
 „Tavasz” - felelt a Nap.
 „Megjött?” - kérdezte Vén Rigó.
 „Meg ám!” - felelt a Nap.
„Szeretsz?” - kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” - szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”

Baráti öleléssel!

Kaszti Tamás
építészmérnök
ügyvezető

2021 MÁRCIUS
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VÍZSZIGETELÉS VILÁGSZÍNVONALON

A BMI Villas-ról
A BMI Villas a BMI Group tagja, 
amely Európa egyik legnagyobb 
gyártója a magas- és lapostetős 
szegmensben. A termékpalet-
tában egyaránt megtalálhatóak 
a hagyományosan jó minőségű 
bitumenes lemezek, szigetelő- és 
tetőfedő anyagok, a termékrend-
szerekhez tartozó szigetelési se-
gédanyagok, kellősítők, valamint 
szintetikus termékek.

A Braas Monier és az Icopal 
összeolvadásából létrejött BMI 
Group-ot Magyarországon a 
BMI Villas és a BMI Bramac már-

kanevek képviselik. A márka mögött 168 év tapasztalat áll. 
40 országban, közel 10 ezer munkatárs dolgozik azon, hogy 
szakértelmükkel kiszolgálják a lakossági, közületi és ipari 
projekteket.

Magas színvonalú, tartós megoldás, folyamatos fejlődés és 
fejlesztés a BMI Group-nál
Nem olyan látványos, de annál nagyobb ívű fejlődési ciklu-
son mentek keresztül a bitumenes lemezek az elmúlt évti-
zedekben az alépítményi- és a lapostetős vízszigetelések 
területén egyaránt. 

Mit tudnak a modern termékek, és miért könnyebb dol-
gozni velük, mint a hagyományos, „retro” technológiákkal?

Egyszerű kezelhetőség, gyors kivitelezés és hosszú élet-
tartam, garanciával – a szakemberek mellett a megrendelők 
számára is ezek a legfontosabb szempontok a vízszigetelés 
kapcsán. Az egyes megoldások valós költségeit nem csak az 
anyagár határozza meg, hanem a tartósság is. A kivitelezés 
költsége egy hagyományos és egy modern termék beépí-
tése során ugyanaz. A különbség csupán az élettartamban 
van egy szakszerű kivitelezés elvégzése után. Nem mindegy, 
hogy 5 év, vagy 30 év egy kész szigetelés várható élettarta-

Bubelényi Gergő 
Product Manager  
BMI Villas ma, melynek hosszát, ha elosztjuk a kivitelezés teljes költ-

ségével, könnyen belátható, hogy hosszútávú, tartós meg-
oldásokkal biztosan jobban járhatunk és a környezetünket 
is kevésbé terheljük, ezzel csökkentve ökológiai lábnyomun-
kat.

A szakmai elvárásoknak megfelelően az épületek talaj-
szint alatti részeihez és lapostetők vízszigeteléshez használt 
bitumenes lemezek is folyamatosan fejlődnek: sok változá-
son mentek keresztül azóta, hogy az üvegfátyol betétes oxi-
dált bitumenes lemezek megjelentek. 

Az SBS modifikált, azaz műanyag adalékkal módosított 
lemezek a hagyományos bitumenes lemezeknél előnyösebb 
tulajdonságokkal rendelkeznek, ezáltal jobban megfelelve 
napjaink építészeti követelményeinek, illetve a tulajdonosok 
elvárásainak.

Rugalmas, ellenálló, gyors
A modifikált lemezek rugalmasabbak, könnyebben kivitelez-
hetőek és magasabb a várható élettartamuk, mint az oxid 
bitumennel készült társaiknak. A fejlesztéseknek köszönhe-
tően már olyan bitumenes lemezeket is bocsátunk a piac 
rendelkezésére a BMI Villas gondozásában, melyek már egy 
rétegben is biztosítják a vízzáróságot.

A szigetelés modifikált lemezek használatával hidegebb 
időben is kivitelezhető, akár -5 fokig is lehetséges, tehát a 

anyagokból készül, valamint világos felületképzésük miatt a 
tető kevésbé melegszik fel a hagyományos bevonatú leme-
zekkel szemben, ezzel elősegítve az épület hőterhelésének 
csökkentését. 

A tetőket a zöldtető rend-
szerek telepítése előtt mére-
tezni kell. Ez egy új építésű 
tető esetén viszonylag köny-
nyű, azonban a kivitelezési 
költségeket jóval megnövel-
heti, így lesznek olyan tető-
felületek, melyek mégis zöld 
felület nélkül maradnak. Erre 
nyújthat alternatívát a Noxi-
te Eco-Active lemezzel való 
kivitelezés. A tetőfelújítások 
esetében pedig szinte csak 
ez a megoldás jöhet szóba, 
mert a födém általában már 
nem bír el a felújításhoz 
használt vízszigetelésen kívül 
nagyobb terhelést.

Happy House filozófia
Tudjuk, hogy egy ház építése vagy egy tető felújítása mekko-
ra befektetést és mennyi fáradságot jelent. Ezért a BMI Vil-
las-nál a vásárló fejével gondolkodunk: minden termékünket 
és szolgáltatásunkat úgy tervezzük és alakítjuk, hogy az elké-
szült házból egy minden igényt kielégítő otthon válhasson. 

Manapság már nem csak azért építünk házat, hogy fe-
dél legyen a fejünk fölött. A modern ember otthona multi-
funkcionális: házunk nappalija egyben a mozitermünk is, a 
pincénkben konditerem van, a terasz nyugalmában egyszer 
laptopról dolgozunk, máskor épp tucatnyi gyereket látunk 
vendégül egy babazsúron. Sőt, az sem kizárt, hogy uszodát 
telepítünk az alagsorba és szaunát építünk a padlásra. Hogy 
miért tesszük mindezt? Mert ezek boldogabbá tehetnek 
bennünket. A BMI Villas azért készít innovatív, megbízható, 
szép és sokoldalú tetőket, hogy ezt a boldogságot semmi se 
zavarhassa meg. Ez a Happy House filozófia.

téli mínuszok sem jelentenek akadályt a beépítés során.
Az SBS modifikált bitumenes lemezek jobban követik az 

aljzatmozgásokat, használatukkal a dilatációk, azaz a hőmér-
sékletváltozás, illetve szerkezeti mozgások során kialakuló 
repedések könnyen és nagy biztonsággal áthidalhatók.

Élettartamuk hosszabb, mint a hagyományos (oxid) bi-
tumenes lemezeké: az SBS lemezekre minimum 10 éves 
gyártói vízzárósági garanciát biztosít a BMI Villas, megfele-
lő kivitelezés esetén élettartamuk pedig ennek akár ennek 
két-háromszorosa is lehet. Így nyugodtan alhat kivitelező és 
tulajdonos egyaránt.

Élen a technológiában
A SPEED SYNTAN® technológiával készülő bitumenes leme-
zek – mint például a Construma-díjas TERMIK TOP 5 Speed 
SYNTAN® SBS – alsó felületén található különleges Therm 
sávok hosszú távon, a lemez teljes élettartamára biztosítják a 
pára- és gőznyomás-kiegyenlítést, illetve a mikro-ventillációt 
a teljes vízszigetelés alatt. A hagyományos lemezekhez képest 
rendkívül gyorsan és egyszerűen kivitelezhetőek, kiváló hideg-
hajlíthatóságuk miatt alkalmazásuk biztonságos vízszigetelést 
tesz lehetővé minden időben, ezen kívül a 30-40 éves várható 
élettartam mellett 10 év vízzárósági garancia biztosított.

A környezettudatosság felé nyitott kivitelezők és tulaj-
donosok is megtalálhatják a számukra ideális termékeket 
a BMI Villas palettáján. A Noxite Eco-Active lemezek a le-
vegőben megtalálható káros nitrogén-oxidokat semleges 
nitrátokká alakítják. Ezen kívül 100%-ban újrahasznosított 
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Burkolatragasztók

 Nagyméretű lapokhoz  
 Padlófűtéshez alkalmazható  
 Kiemelten ajánlott kültérben

 Flexibilis
 Szálerősített
 Extra tapadás

 Flexibilis
 Nagyméretű lapokhoz
 Természetes kövekhez

Baumacol FlexMarmor Baumacol FlexFlowBaumacol FlexTop+Fibre

Szigetelő és feszültségmentesítő lemezek

 Extra rugalmas
 Extra szakítószilárdság
 Kül- és beltéri használatra

 Rugalmas
 Nagy szakítószilárdság
 Kül- és beltéri használatra

 Rugalmas
 Padlófűtéshez
 Beltéri használatra

AquaSafe Interior AquaSafe ExtraAquaSafe

Baumit Baumacol Hidegburkolati 
ragasztási rendszerek

Fugázó és szaniterszilikon

 UV-álló
 Ecetsavas
 Tartósan rugalmas

Baumacol Silikon

 Flexibilis
 Víztaszító
 Kül- és beltéri használatra

Baumacol PremiumFuge
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Vásároljon legalább 100 m2 felületre elegendő Baumit 
hőszigetelő rendszert és regisztráljon a 30 000 Ft 
értékű MediaMarkt ajándékkártyáért a vásárlást  
igazoló számlával a baumitajandek.hu oldalon!

A réteg a lényeg! 
Baumit hőszigetelő rendszerekkel
Ön lesz a nyerő!

A hőszigetelés része a támogatott Otthonteremtési programnak.
A nyereményjáték időtartama: 2021. március 1-től november 30-ig. További részletek a baumitajandek.hu oldalon.

 30 000 Ft értékű 

ajándékkártya

 MINDEN ÉRVÉNYES

REGISZTRÁCIÓ JUTALMA
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RENDEZZE BE ÁLMAI FÜRDŐSZOBÁJÁT!
Bizonyára Önt is feltöltené, ha a fürdőszobájában töltött idő a kényelmi relaxációval párosulhatna. Válasszon a modern és sokoldalú, 

már-már merész stílusirányú kínálatunkból, hiszen álmai fürdőszobája csak Önre vár!

M U R A N O

két nyílóajtós, szögletes zuhanykabin

179 900 Ft

C L E M E N T

álló rimless wc

63 900 Ft 54 900 Ft

M A R I N E R  B L A C K

matt zuhanyoszlop

139 900 Ft 119 900 Ft

C A L A B R I A  B L A C K

szabadon álló akrilkád

369 900 Ft

A feltüntetett árak a nyomdába adás időpontjában érvényesek, az aktuális kedvezményes árakról 
minden esetben érdeklődjön mintaboltjainkban vagy partnereinknél!

www.wellis.hu
Veresegyháza, Mogyoródi utca 25. Tel.: (28) 753-095   |  Budapest, III., Pünkösdfürdő utca 52. Tel.: (1) 808-9366   |   Budapest, XI., Budaörsi út 31/C Tel.: (1) 310-7270

Megnyílt új bemutatótermünk! Wellis M3 – Budapest, XVI., Gábor Áron u. 10. Tel.: (70) 930-7058
Keresse termékeinket országszerte partnereinknél!

-1 4 %-1 4 %

TÁMOGATÁSSAL
Álmai fürdőszobája

OT THONFELÚJÍTÁSI
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EGYEDI MASSZÁZSÉLMÉNY EURÓPAI  
MINŐSÉG, 21. SZÁZADI TECHNOLÓGIA 

Mint Európa vezető jakuzzi gyártója, a minőségre és az inno-
vációra fektettük a hangsúlyt, az iparág legfontosabb sikerté-
nyezőire. A legújabb okos medence megoldásokkal és az in-
novatív masszázsélménnyel felszerelve ajánljuk és mutatjuk 
be termékeinket már az Egyesült Államok piacán is.

„Legyen részese az élménynek” 

Vállalatunk küldetése a legjobb minőségű termékek biztosí-
tása ügyfelei számára, a lehető legjobb masszázs- és relaxá-
ciós élményekkel felszerelve, versenyképes áron. A három 
gyárcsarnokban dolgozó több mint 800 kolléga mind ugyan-
azért a célért dolgozik nap mint nap: hogy a Wellis nyújtotta 
wellness élményt eljuttathassa otthonába. 

A cég 2003-as alapítása óta egyre többen választják a Wellis 
termékeit Európa szerte. Az egészséges életmód iránti igény 
növeli a minőségi wellness és szaniter termékek iránti keres-
letet. Köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek és növeke-
désnek, a Wellis mára már az európai piac legnagyobb jakuzzi 
gyártójává vált. Hidromasszázs medencéket, ellenáramolta-
tós úszómedencéket, hozzájuk tartozó thermotetőket és me-
dence oldalburkolatokat állítunk elő összesen közel 30.000 
négyzetméteren. A hatalmas, élvonalbeli gyártószerszámok-
kal felszerelt üzem megépítését és folyamatos bővítését a 
növekvő piaci kereslet és a minőségi gyártási technológia kö-
vetése motiválta. A késztermékeket több raktárban tároljuk. 
2020 második felében megvásároltuk második telephelyün-
ket is Ózdon, ahol 2021-ben megkezdődik a masszázsmeden-
ce gyártás és újabb 800 munkavállaló foglalkoztatása. A két 
gyártóegységben készült óriási kapacitással a világ vezető 
gyártójává szeretnénk válni a következő néhány évben.
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Egészségünk őrzője: 
a napfény és sötétség 
egyensúlya

Végre itt a tavasz! A hosszú, téli 
hónapok után lelkünk vágyik az éltető 
napfényre, szervezetünk pedig a D-vitamin 
töltekezésre.

A természetes fény azonban sokkal több 
területen befolyásolja életünket, mint 
ahogy azt elsőre gondolnánk. Hatással van 
hangulatunkra, biológiai folyamatainkra, 
koncentrációnkra, hatékonyságunkra. 

Biológiai óránk beállításához a reggeli 
fény a legfontosabb viszonyítási pont. 
Növeli az éberségünket, ezáltal pedig jobb 
teljesítményt nyújthatunk a nap elején. 

A reggeltől kora estig minket érő, nagy 
mennyiségű napfény szabályozza az 
alvás / ébrenlét időzítésünket és az 
éberségünk mértékét; míg a kevesebb fény 
az este folyamán, valamint egy sötét szoba 
elősegíti a jó alvást éjszaka. 

VELUX tipp 

Vedd kezedbe az irányítást, és szabályozd 
tetőtered fény- és hőviszonyait. 
Válassz fényzáró rolót és hővédő rolót 
tetőablakodhoz.

Kendel_Magazin_200X200_mm      Utolsó mentés: 2021. március 5. (péntek) 12:01

Egy fényes környezetben az ember éberebb 
és a napfény által jól megvilágított helyek 
általánosságban nagyobb népszerűségnek 
örvendenek a sötétebb, tompább fényű 
helyiségeknél. 

A napfény összefüggésben áll a jókedvvel, 
emelkedettebb közhangulattal és 
szemeinket is kevésbé erőltetjük világos 
környezetben.

Megfi gyelték azt is, hogy a társadalmi 
interakciók során, 1000 lux mellett jóval 
közreműködőbbé válnak az emberek, és 
kevesebb a veszekedés is. 

VELUX tipp 

Varázsolj tetőteredből egészséges, napfé-
nyes otthont, ahol szívesen töltesz időt! 

Cseréld le régi tetőablakaidat újra, így a 
több napfény és friss levegő mellett akár 
2-szer jobb hőszigetelést is nyerhetsz.

Most az otthonfelújítási támogatás 
keretében akár féláron megvalósíthatod 
álmaid otthonát.

Keresd a minőségi VELUX tetőtéri 
ablakokat és árnyékolókat a Kendelnél! 
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Kendel Építő Központ 
8000 Székesfehérvár, Palánkai utca 2.

KÖZÉPPONTBAN A HARMÓNIA

A tavaszra legtöbben egy felszabadult időszakként tekin-
tünk, hiszen a szervezetünk egyértelműen érzi és jelzi, hogy 
egyre hosszabbak a nappalok, sokkal több napfény teszi vi-
dámabbá az ébren töltött órákat… egyszerűen olyan, mintha 
fellélegeznénk, újjászületnénk.

A megújulás lehet fizikai, szellemi vagy lelki

Tölthetünk naponta pár percet a szabadban, dönthetünk 
egy kontrollált böjtölés mellett, szelektálhatjuk az íróaszta-
lunkon felhalmozott jegyzeteket vagy nekieshetünk a gard-
róbszekrénynek és akár több napon keresztül válogathatjuk 
a tartalmát. A lényeg, hogy minden apró és nagyobb horde-
rejű változás egyaránt pozitív gondolatokat, harmóniát te-
remthet bennünk, amely nem csak önmagunkra lesz hatás-
sal, a környezetünk, kapcsolataink is új erőre kapnak.

Sokszor használjuk a tavaszi nagytakarítás kifejezést, amely 
elsőre egy végeláthatatlan folyamatnak tűnik, de ne feled-
jük, hosszú távon is jó hatással lesz szervezetünkre. Mind-

ezt a felfrissülést átruházhatjuk életterünkre, belevághatunk 
egy saját és izgalmas projektbe, legyen szó egy pici falsza-
kasz átfestéséről vagy egy komplex felújításról.

Nem számít, hogy családi házban, tetőtérben, tömbházban 
lakunk, saját tulajdonú ingatlanban vagy albérletben élünk, 
egy nyüzsgő város centrumában vagy egy tündéri kis falu 
csendes utcájában van az otthonunk. Mindenhol megvaló-
sítható a megújulás 🙂

Új színek, új formák, új energiák

Ma már rengeteg helyről inspirálódhatunk. Ihletet adhat egy 
újságcikk, egy baráti tanács, egy közösségi oldalon megosz-
tott fotó, egy „csináld magad” videó. Egy régen eltervezett 
felújítás is a hőn áhított megújulás útján indíthat el minket. 
Ahogy kinézetünknek egy új hajszínnel, új ruhával frissessé-
get kölcsönözhetünk, lelkünket egy új hobbi is örömmel és 
lendülettel töltheti meg. Testünket-lelkünket megújítja, ha 
otthonunkat ruházzuk fel új tulajdonságokkal.

Kis lépésekben is haladhatunk, amelyhez egyre több márka 
kínál változatos megoldásokat. A lakberendezési áruházak-
ban az évszaknak megfelelő kiegészítők közül válogathatunk, 
a hálószobánkba a személyiségünknek vagy rajongásunk 
tárgyának megfelelő árnyékolót választhatunk, a megunt 
festett falakat vibrálóan színes csempével dobhatjuk fel, a 
személytelennek tűnő szobát egy mélyzöld színű növénnyel 
kelthetjük életre. Hosszabb élettartamot nyújthatunk az aj-
tóknak egy újrafestéssel, egyedi látványt nyújthat egy kis 
kerti ösvény, amelyhez csak pár térkő szükséges… tényleg 
csak a fantáziánk szabhat határt!

Pompás virágtengert varázsolhatunk egy talpalatnyi helyből, 
ehhez elegendő lehet egy kis cserép és pár apró mag, de egy 
hatalmas kertet is felfrissíthetünk. Bárhogy is döntünk, a le-

hetőségek tárháza szinte végtelen, ráadásul a tavasz is segít-
ségünkre lesz: ahogy a természet napról-napra kibontakozik, 
úgy telhet meg lelkünk és fejünk új ötletekkel.

Álmodozz, tervezz, nézz körbe, gyűjts ötletet, újulj meg idén 
tavasszal, kerülj harmóniába Önmagaddal és a környezeted-
del. Vágj bele egy pár órás vagy több hetes fejlődésbe, vidd 
véghez egyedül vagy kérd szakértők segítségét – az ered-
mény Neked és Érted lesz, ráadásul az új energiákat hozó 
tavasz egy fantasztikus nyár előfutára lehet.

Gorontay Andrea
MORGENS Design  
e-Solutions
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4. Fejezet

VENDEL TAVASZA

Amikor tavaly év végén elköszöntünk egymástól, megegyez-
tünk, hogy téli szabadsága után ismét munkába áll.

Február végén találkoztunk egy erdei séta közben, a Ba-
kony keleti lábánál. Ezen már meg sem lepődtem, hiszen 
tudtam, hogy itt lakik a közelünkben. Legutóbbi találkozá-
sunk alkalmával mesélte, hogy nagyon kényelmes lakhelyet 
talált magának. Szabadsága elején sok dolga akadt a barlang 
berendezésével, kialakításával. Téli álmát is szépen végi-
galudta, hiszen mégiscsak medve.

Az ébredés nagyon kellemes volt, rögtön érezte a ta-
vasz gyönyörű illatát. Elbűvölte a madarak éneke, a bogarak 
zsongása, a nyiladozó természet. 

Éhes volt, ahogy kinyújtóztatta végtagjait, rögtön elin-
dult élelmet keresni. Jókedvűen dudorászott, friss hajtások-
ból falatozott, még jól érett csipkebogyó is bőven volt a bok-
rokon. A szikrázó napsütésben, teli pocakkal, leült pihenni. 
Elszunyókált.

Álmában ismét a Salgótarján környéki erdőkben járt, képek 
villantak életéből, ahogy rátalált a Kendelre...

Arról álmodott, hogy milyen sok teendője lesz az idén. 
Munkája már van, alaposan meg kell ismernie a környéket, 
talán ez az a hely ahol végleg letelepedhet.

Félálomban érzékelte, hogy valami motoszkál körülöt-
te. Hirtelen felült, a mozgás rögtön abbamaradt. Visszadőlt, 
gondolta csak álmodta ezt is... 

Ahogy a nap lejjebb gördült, hűvösebbre fordult az idő, 
feltápászkodott, elindult vissza a barlangjába. Már elég sok 
tavaszi ébredést átélt, de érezte, hogy ez más lesz, mint a 
többi.

Figyelmesen hallgattam élménydús beszámolóját, kis szünet 
után ismét megszólalt. 
– Van még valami – mondta lesütött szemmel, és rögtön el-
pirult. 
– Vendel, csak nem szerelmes vagy? 
Erre már nem válaszolt, csak kicsit maga elé motyogva, sietve 
eltűnt az erdő sűrűjében. Onnan kiáltott vissza.
– Hamarosan találkozunk a Kendelnél!

Kaszti Tamás


