
Pexal Easy
A ha gyo má nyos prés- és szo rí tó gyû rûs ido mok mel lett a Valsir gyár
Pexal Easy né ven egy ke reszt met szet-szû kü let nél kü li csat la ko zó csa -
lá dot is kí nál. Ma xi má lis át eresz tõ ké pes ség, mi ni má lis el len ál lás,
nincs le ra kó dás ve szély. Mi ni má lis szer szám igén  nyel gyor san és egy -
sze rû en sze rel he tõ, fal ban, alj zat ban vagy akár fa lon kí vül is bát ran
hasz nál ha tó. A rend kí vül szé les idom vá lasz ték min den sze re lé si
hely zet re tö ké le tes meg ol dást kí nál 14x2-tõl 63x4,5 mé re tig. A
PPSU alap anyag hos  szú év ti ze de kig biz ton sá gos mû kö dést ga ran tál.

Viega Fon ter ra Reno
A fe lü let fû té si rend sze rek ta ka ré ko sak, ké nyel me sek és na gyobb bel sõ -
épí té sze ti ki ala kí tá si sza bad sá got biz to sí ta nak, mint a ha gyo má nyos
fû tõ tes tek. A Viega cég Fon ter ra Reno pad ló fû té si rend sze ré vel
ezek az elõ nyök most kor lát la nul hasz no sít ha tók a fel újí tá si mun kák nál
is. A csu pán 18 mm vas tag szál erõ sí té ses gipsz rend szer le me zek a
mi ni má lis fel épí té si ma gas ság gal tûn nek ki, egy sze re lõ le fek tet he ti,
és köz vet le nül is mét ke rá mia la pok kal bur kol ha tó. A rend szer ter ve -
zé se és sze re lé se igen egy sze rû, mi vel a Fon ter ra Reno szab vá nyos
mé re te zé se egy spe ci á lis Viega-szoftver se gít sé gé vel szá mít ha tó.
Ezen túl me nõ en az érett rend szer tar to zé kok, mint a sze gély szi ge te lõ
sza la gok és moz gá si hé zag pro fi lok gyor sít ják a be épí tést.

Ca len ta a Re me há tól
A hol land Re me ha cég leg újabb fa li kon den zá ci ós csúcs mo dell je a
Ca len ta so ro zat, fû tõ és kom bi ki vi tel ben. Egye dül ál ló an nagy tel je sít -
mé nyû, kom pakt Al-Si hõ cse ré lõ je rend kí vül át gon dolt ki vi tel. Az op -
ti má lis tel je sít ményt a kön  nyû ke zel he tõ ség gel kom bi nál ja, mi köz ben
na gyon ke vés kar ban tar tást igé nyel. A hõ cse ré lõ ön tisz tí tó ki ala kí tá sú.
A Ca len ta fo lya ma tos sza bá lyo zá sú szi vat  tyú ja a tel jes sza bá lyo zá si
tar to mány ban ma gas ha tás fo kot és mi ni má lis áram fo gyasz tást ga ran -
tál. A ké szü lék elõ lap já ba in teg rált LCD-kijelzõ a be ál lí tá si és le ol va sá -
si le he tõ sé gek prak ti kus meg je le ní té sét biz to sít ja. A ka zán ki jel zi a kar -
ban tar tás szük sé ges sé gét, az iSense idõ já rás füg gõ, ma gyar nyel vû
sza bály zón. A ka zán ra jel lem zõ a kis mé ret (69x45x39 cm) és tö meg
(28 kg), va la mint a ki emel ke dõ en csen des mû kö dés. A ké szü lé kek
fû tõ (15 kW; 25 kW) és kom bi (28 kW) ki vi te lû ek. A fû tõ ki vi te lû ek
be épí tett vál tó sze lep pel is ren del he tõk a kül sõ HMV-tároló ré szé re.

Új BWT-székház
A BWT Hun gá ria Kft. két bu da ör si te lep he lye, a vál la lat fo lya ma tos
fej lõ dé sé nek kö szön he tõ en, 2009 ok tó be ré ben új, kö zös köz pont ba
köl tö zik. Bu da ör sön a Budaparkban, a Metro Áru ház mel lett ka pott
he lyet az új BWT-székház (2041 Bu da örs, Ke le ti ut ca 10600/3
HRSZ). Bõvebben következõ számunkban.

Hasz ná la ti me leg víz-hõ szi vat  tyú
Az Ariston leg újabb fej lesz té se a NUOS
ter mék csa lád. Le ve gõ-vi zes ki ala kí tá sú
fa li (80 és 100 li ter) és ál ló (300 li ter) vál -
to zat ban kap ha tó. A gáz fo gyasz tás költ sé -
ge ez zel a ki ala kí tás sal tel je sen meg szû nik,
a vil la mos áram fel vé tel is kö zel 70%-kal
ke ve sebb a gáz fel hasz ná lás költ sé gé nél.
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