Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.
A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást
eredményezhet:
építészet,
gépészet,
villany,
víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Energia kontroll
rendszerünk
megtakarítást
biztosít
az
adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.

Energiatakarékos építészet

Energiatakarékos megoldások

Pannon Épít!m"hely
generálkivitelezés üzletág
eladó ingatlanok
kapcsolat

Letöltések
energiatudatos építészet
cikkek
jogszabályok

Energiatakarékos
technológiák

Pannon Épületenergetika
épületenergetikai üzletág
referenciák
társadalmi felel!sség
kapcsolat

falazatok
szigetelések
fa épületszerkezetek
szell!zéstechnika
további épít!anyagok

Energetikai tanúsítvány

Referenciák

tanúsítvány leírás · ár

referencia kivitelezések

Árkalkulátor
házépítés kalkulátor
el!zetes árkalkuláció

H!kamerás vizsgálat
h!kamera leírás · ár

Kalkulátor
h!szigetelés kalkulátor

Pannon Épít!m"hely Kft. - Kapcsolat

Energetikai koncepció
mit nyújt?
energetikai tanácsadás
egyedi épület
intézményhálózat

Energetikai kontroll
mit nyújt?
adatgy"jtés
beavatkozás és szabályzás
belépés

Energetikai partnerség
mit nyújt?
elemzés és felügyelet
energetikai pályázatok

Jó levegõt!

A SZELLÕZTETÉS FONTOSSÁGA

Az egészséges épületeknek tudományosan meghatározható ismérvei vannak, amelyhez az egészséges
levegõ, az igényekhez igazodó szellõztetés mindenképpen hozzátartozik. Egy átlagos háztartásban a fõzés,
mosás, szárítás, fürdés és a növények napi 15-20 liter vízgõzt fejlesztenek, amely, ha nem távozhat el,
penészesedést, rothadást és ezzel komoly épületkárokat és egészségkárosodást okoz. Szellõztetéssel
orvosolhatjuk a bútorokból, szõnyegekbõl, építõanyagokból zárt tereinkbe kerülõ oldószer gõzök, gázok,
poratka ürülék, tûzhelyek által kibocsátott égéstermék egészségkárosító hatását.
Szellõztetni tehát folyamatosan szükséges!
Az állandó szellõztetés viszont hõenergia veszteséggel jár, s ezért - fõleg télen - fontos, hogy csak annyi
levegõt cseréljünk, amennyire szükség van.
Az ablakrésekre bízott, ablaknyitásos szellõztetés nem megfelelõ!
A szellõztetõ rendszert célszerû kontrollálható módon kialakítani, szakértõ módon
megterveztetni.
A jó megoldások fõ ökölszabályai a következõk:

• Az átszellõzõ légmennyiség óránként legyen kb. a lakás/iroda összes térfogatának fele.
• A mennyiség megfelelõsége és állandósága érdekében alapvetõen ventilátorokkal szellõztessünk*.
(* lásd HELIOS Háztartási ventilátor prospektus)
• Jó nyílászárókat és külön légbevezetõket vagy gépi befúvást alkalmazzunk.
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Sajnos a túlzott energiatakarékosság miatt sokan nem helyeznek megfelelõ hangsúlyt a szellõztetésre.
Tömör nyílászárók mellett, és tervezett légbevezetés nélkül sem a gravitációs, sem a gépi szellõztetés
nem mûködik kielégítõen, sõt, ha nyílt égésterû gázkészülék (pl. kéményes kazán) van a térben az elégtelen légellátás miatt akár életveszély is kialakulhat. Mégis folynak az átszellõztetést figyelmen kívül hagyó
hõszigetelések és nyílászáró beépítések, s így tömegesen keletkeznek épületkárok, egészségügyi problémák és a kéményekkel összefüggésben álló balesetek.
Nagy divat ma az önálló fûtési rendszer, amelyet olcsón és kazánházi alapterület veszteség nélkül, például
elõszobában felszerelt nyílt égésterû kombi kazánokkal oldanak meg. Így a lakásban lévõ ventilátorok és a
túl tömör épületkülsõ által együttesen eredményezett depresszió a kéményekben akár meg is fordíthatja az
áramlási irányt. Már a fürdõszobai elszívó kisventilátorok is erõsebbek a kéménynél, és a konyhai elszívó
ernyõk mûködése még könnyebben képes veszélyes hatást elõidézni.
Akiknek gyakran fáj a feje, gyakran old le a kazánjuk védelmi áramköre, vizsgálják meg, van-e minden esetben lehetõsége valahonnan elégséges levegõt elvinnie a kazánnak, illetve a kéménynek!

A rosszul szellõztetett épületek használói hamar felfedezik a légcsere szükségességét, de sokszor hozzáértés, körültekintés
nélkül, "túl olcsón" akarják megoldani a problémákat. A jó eredmény érdekében minden esetben épületgépész mérnökkel
terveztessük meg lakásunk, házunk légtechnikai rendszerét!
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LÉGPÓTLÁS

BIZTOSÍTÁSA

A légbevezetés jó megoldása döntõ az egészség és a biztonság szempontjából!
Erre ugyan elvileg számos lehetõség kínálkozik, de valóban biztonságos megoldást csak a passzív, faláttörés szerûen kialakított légpótló elemek jelentenek, mert az aktív befúvó rendszerek (gépek) hibája,
használódása esetén a problémákat nem lehet garantáltan elhárítani.
Ha mûködõképes és biztonságos szellõztetést akarunk, akkor az egymással légtechnikailag összefüggõ
berendezések (gázkazán, ventilátor, légbeeresztõ, kémény stb…) teljes szükséges légcseréjét mind a távozó
levegõ, mind frisslevegõ oldaláról azonos nyomáskülönbségekre és azonos mennyiségekre kell terveztetni!
Mivel az elszívásos rendszerek és a légelszívással egybefüggõ térben szerelt nyílt égésterû gázkészülékek
a legelterjedtebbek, így a teljes elszívási mennyiséget egyszerûen a ventilátorok, kémények, konyhai elszívóernyõk stb. maximális légmennyiségeinek összegeként számolhatjuk.
A légpótlás oldaláról sajnos a szakszerûség és a biztonság bizonyos ellentmondásban állnak.
Az Európai Unió országaiban a légszûrés kötelezõ, mert a városiasodás mai szintje miatt a szálló porban
számos allergén, illetve rákkeltõ anyagra számíthatunk. Közegészségügyi szempontok tehát indokolják a
szûrés kötelezõ elõírását.
A szûrõ alkalmazása esetén viszont gondoskodni kell azok karbantartásáról, illetve szükség esetén
cseréjérõl, amely a felhasználó felelõssége. A szûrõk ugyanis elpiszkolódnak, eltömõdnek, amelynek
következtében a tervezett légmennyiség nem tud bejutni a lakásba. Ha kéményes gázkészülék, vagy
gáztûzhely van a térben, akkor az üzemeltetés ilyenkor életveszélyessé válhat.
A HELIOS légbeeresztõ elemei képesek szûrni a friss levegõt, korlátozzák annak mennyiségét és gondoskodnak a nyíláson át bejutó zaj csillapításáról. A termékek rendelkeznek a Mûszaki Biztonsági Felügyelet
engedélyével, így a nyílt égésterû gázkészülékek tervezett égési levegõ pótlásának biztosítására is alkalmasak (a gázszolgáltatók elfogadják).
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Hõszigetelés a
kondenzáció elkerülésére

Hangcsillapító
betét a külsõ tér
A szûrõbetét könnyen zajai ellen.
cserélhetõ

ZLA
önmûködõ

Külsõ rács levehetõ
betéttel

Önszabállyozó
termosztátszelep

Teleszkópcsõ 200-380 mm-ig
kihúzható

A széles keret eltakarja
a piszkolódó széleket

Különlegességek, alkalmazás

Elõnyök

Univerzálisan felhasználható friss levegõ beeresztõ elem. Az önszabályozó tányérszelep a legjobb
hatásfokkal biztosítja az állandó légcserét, miközben gondoskodik az energiatakarékos üzemrõl. A
külsõ léghõmérséklettõl függõ mennyiségszabályozás villamos csatlakozás nélkül, egy termosztáton
keresztül valósul meg. A beeresztett levegõ szûrve (G3), hangcsillapítva, optimálisan elosztva jut be
a lakásba.

• Szükségleteknek megfelelõ, automatikus mennyiségi szabályozás.
• Karbantartási-,
üzemköltsége
csekély.
• A szeleptányér elfordításával a
kívánalmakhoz beállítható légáteresztés.
• Teleszkópcsõ
200-380
mm
közötti falvastagságokhoz állítható.
• A beépített hangcsillapító a
környezet zaját alig engedi be.
• A szûrõ könnyen cserélhetõ.
• A tányérszelep takarja a belsõ
részeket
• Nincs szükség villamos csatlakozásra.
• Egyszerû, gyors beépítés.

Mûködés
A termosztát -6...+20 °C tartományban reagál a hõmérsékletváltozásra. Ezen tartományon belül a
résméretet a beépített termosztát a külsõ hõmérséklet függvényében folyamatosan szabályozza.
Az alapbeállítás változtatása a szeleptányér forgatásával lehetséges. Egy teljes fordulat 4 mm
résváltozást eredményez. A teljes zárást kb. -4 °C-nál éri el, de egy távtartó elem a tejes zárást
gátolja így a minimális légcserét biztosítja. A gázkészülékek légellátásához alkalmazható típusoknál
egy szélesebb, sárga színû távtartó gyûrû tartja a szelepen a minimálisan 6 mm-es résméretet.

Szerelés
Ha elkészítettük a födém-, illetve faláttörést, a teleszkópcsövet kívülrõl a helyére tolhatjuk. A külsõ
oldali rácsot felcsavarozzuk. A befalazás után a szelepet a belsõ oldalról a helyére csúsztathatjuk.
A fûtõtestek fölé szerelve a bejövõ levegõ a hideg idõszakokban elõmelegített lesz. A könnyû
szûrõcsere érdekében ügyeljünk a hozzáférhetõségre.

Típusok
ZLA 80/ZLA 100/ZLA 160
ZLAG 80/ZLAG 100/ZLAG 160
ZLAS 80/ZLAS 100/ZLAS 160

– alapkivitelek 80, 100 és 160 mm csõátmérõvel
– sárga távtartó elemmel, gázkészülékek légellátásához alkalmazható*
– sárga távtartó elemmel, szûrõ nélkül, gázkészülékek légellátásához
alkalmazható

* csak olyan helyekre, ahol a biztosítható a szûrõ ellenõrzése, ill. cseréje
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ZLE

légbeeresztõ elem
kézi szabályozású

Elõnyök

Különlegességek, alkalmazás

• A beállítható légcserével elkerülhetõ a huzatérzetet.
• A szükségleteknek megfelelõ
mennyiség
a
húzózsinórral
könnyen beállítható.
• Egyszerû mûködtetés
• Nincs szükség villamos csatlakozásra
• A tányérszelep takarja a belsõ
részeket
• A teleszkópcsõ 240-410 mm
falvastagsághoz beállítható.
• A szûrõcsere szerszám nélkül a
szeleprész
kivétele
után
egyszerûen elvégezhetõ.

Kézi szabályzású légpótló elem bármely jellegû helyiséghez. A légmennyiség szabályozása a 4 fokozatú
beállító mechanizmussal történik, amely mozgatására húzózsinór szolgál. A szeleptányér mögül a
levegõ szûrve, hangcsillapítva, optimális eloszlásban kerül a helyiségbe.

Kivitel
A tányérszelep tetszetõs, feltûnés nélküli, fehér színû mûanyag elem. A beépített húzózsinórral a
szeleptányér résméretét szabályozhatjuk három állásban. A kondenzáció elkerülése érdekében a belsõ
részek hõszigeteltek. A teleszkópcsõ két egymásba csúsztatható, ütésálló mûanyag csõbõl áll.
A hangcsillapítók a külsõ zajok elleni hatékony védelmet biztosítják. A G3-as légszûrõ könnyen
cserélhetõ, jó hatásfokú. A külsõ oldali rács fix lamellázata véd az esõ ellen.

Mûködés
Az elemen átáramló légmennyiség a nyomáskülönbségtõl és a szeleptányér helyzetétõl függ.
A hangcsillapítás a beépítés módjától és a falvastagságtól függõen 2. vagy 3. hangszigetelési osztályba
tartozó üvegezésnek felel meg. Távtartó gyûrû behelyezésével gázkészülékek légellátására is alkalmas,
mert ekkor fix minimális réssel állandóan nyitva van az elem.

Szerelés
A faláttörésekbe való szerelés egyszerû. A teleszkópcsövet kívülrõl becsúsztatjuk, a falvastagsághoz
beállítjuk és befalazzuk. Az esõvédõ rácsot a rögzítõ karmokkal, vagy dübellel biztosítjuk. A szeleprész
belülrõl betolható. A fûtõtestek fölé szerelve a bejövõ levegõ a hideg idõszakokban elõmelegített lesz.
A könnyû szûrõcsere érdekében ügyeljünk a hozzáférhetõségre.

Típusok

6

ZLE 100
ZLEG 100
ZLES 100

– alapkivitelek 100 mm csõátmérõvel
– sárga távtartó elemmel, gázkészülékek légellátásához alkalmazható*
– sárga távtartó elemmel, szûrõ nélkül, gázkészülékek légellátásához alkalmazható
*csak olyan helyekre, ahol a biztosítható a szûrõ ellenõrzése, ill. cseréje

ZTV
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önmûködõ

Különlegességek, alkalmazás

Elõnyök

Újító szellemû termosztátos szelep, a légcsere önmûködõ szabályozására. Az energia-takarékosságot
összeköti a hatékony és állandó szellõztetéssel. A folytonos szabályzású szelep bármilyen jellegû
térben alkalmazható. Természetes, vagy gépi szellõztetési rendszeréhez is illeszthetõ.

• Automatikus, igény szerinti
légcsere szabályzás.
• Segédenergia nélkül üzemel,
karbantartás mentes.
• A szeleptányér elfordításával a
kívánalmakhoz beállítható légáteresztés.
• A szeleptányér egyben hangtompítóként mûködik.
• Tetszetõs, praktikus formatervezésû.
• A tányérszelep takarja a belsõ
részeket
• Gyorsan, könnyen szerelhetõ.

Kivitel
A HELIOS termosztátos szelepek ütésálló, fehér, igényes mûanyagból készülnek. A szeleptányér hõés hangszigetelt, így kondenzáció sem keletkezik rajta, szûrõt nem tartalmaz.

Mûködés
A termosztát -6...+20 °C tartományban reagál a hõmérsékletváltozásra. Ezen tartományon belül a
résméretet a beépített termosztát a külsõ hõmérséklet függvényében folyamatosan szabályozza.
A teljes zárást kb. -4 °C-nál éri el. Egy állandó minimális légcsere biztosítására 4 mm vastag távtartó
elem szolgál. Az alapbeállítás változása a szeleptányér forgatásával lehetséges. Egy teljes fordulat 4
mm résváltozást eredményez.

Szerelés
A ZTV szelepek könnyen, egy mozdulattal a meglévõ szellõzõnyílásokba behelyezhetõk. A rögzítés a
csõben, a mellékelt tömítõ szalag szilárd illeszkedése által, vagy a keret alatt elhelyezett furatokon
keresztül, csavarokkal biztosítható. A gázkészülékek légellátásához alkalmazható típusoknál egy
szélesebb, sárga színû távtartó gyûrû tartja a szelepen a minimálisan 6 mm-es résméretet.

Típusok
ZTV 80/ZTV 100/ZTV 160
ZTVS 80/ZTVS 100/ZTVS 160

– alapkivitelek 80, 100 és 160 mm csõátmérõvel
– sárga távtartó elemmel, szûrõ nélkül, gázkészülékek légellátásához
alkalmazható

Nyári üzem

Téli üzem
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ALEF f r i s s l e v e g õ

beeresztõelem

önmûködõ, légmennyiség határolással

Alkalmazás
Nyílászáróba építhetõ elemek, a frisslevegõ utánpótlás bevezetésére a lakó- és hálószobákba,
irodákba. Egyszerûen (akár utólag is) beszerelhetõ.

Kivitel
Szerelésre kész egység: szerelõlemezzel, belsõ elemmel és egy esõvédõ külsõ ráccsal. A nyílászáróba
építhetõ elemek fix résmérettel rendelkeznek, nem zárhatók el, rajtuk a levegõ átáramlása állandóan
és a hõmérséklettõl függetlenül biztosított. Az elemekben egy mûanyag nyelv gondoskodik arról,
hogy pl. szél hatására túl nagy huzat ne keletkezzen. Minden elem fehér, igényes mûanyag. Az
ALEFS típusok a nagyobb hangcsillapítás érdekében még egy akusztikai elemet is tartalmaznak.
Gázkészülékek légellátásához alkalmazhatók.

Mûködés
A konyha, fürdõszoba, illetve WC depressziójának hatására (kürtõ, elszívó ventilátor) a légbevezetõ
elem frisslevegõt enged be a lakó-, hálószobákba, ahonnét tovább áramolva az elszívási pontokhoz,
átöblíti az egész lakást. A higrosztátos elemek a levegõ páratartalmának hatására szabályozzák
résméretüket, azaz nagy nedvességterhelésnél jobban kinyitnak, ezzel intenzívebb lesz a szellõzés.

Szerelés
Beépíthetõ fa, fém és mûanyag ablakkeretekbe. A kivágást a nyílászáró felsõ részén ajánlott kialakítani. A külsõ esõvédõ rácsot és szerelõlemezt csavarozzuk fel. A belsõ elemet a szerelõlemezre egyszerûen rápattinthatjuk.

Típusok
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ALEF 30/ALEF 45
ALEFS 30/ALEFS 45
ALEF Hygro 7/40
ALEFS Hygro 7/40

– alapkivitel 30 illetve 45 m3/h névleges maximális légbeeresztéssel
– alapkivitel extra hangcsillapítóval
– páratartalomra szabályzó kivitel, 7...40 m3/h közötti légbeeresztéssel
– páratartalomra szabályzó kivitel, extra hangcsillapítóval

HELIOS kereskedelmi hálózata:
Vezérképviselet:

Regionális iroda:
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és
Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Borsos László
Telefon: 30/9600-547 Fax: 36/356-744
e-mail: borsos@kambud.hu

1214 Budapest, Rákóczi F. út 189.
Telefon: 06 1 425-3288
Fax: 06 1 425-7589
iroda @ kambud.hu www.helios.hu

A HELIOS Márkaképviseletek:
Baranya
megye:
Szemes Gábor
Mobil: 30/954-9038
F ax: 72/448-407

Csongrád+Bács-Kiskun+Békés
megye:
Kocsis Attila Antal
Mobil: 20/9424-788
e-mail: ka a @ invitel.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye:
Jedlicska Tibor
Péter György
T el.: 46/507-501
F ax: 46/507-503

Gyõr-Moson-Sopron+Vas
megye:
Pruzsinszky Vilmos
T el./F ax: 99/ 326-741

Heves
megye:
Palla Ferenc
Mobil: 30/207-2950
F ax: 36/515-107
Tolna+Dél-Fejér
megye:
Tóth Péter
Mobil: 30/9931-903
F ax: 74/313-111

Nógrád
megye:
Golyán László
T el.: 32/520-120
F ax: 32/ 44-22-44

Somogy
megye:
Habermayer Sándor
Mobil: 30/9-274-979
F ax: 82/412-906

Veszprém+Komárom-Esztergom+Moson+É.-Fejér
megye:
Szabó Miklós
Mobil: 30/947-5827
F ax: 88/578-510

Szabolcs-Szatmár-Bereg+
Hajdú-Bihar megye:
Kovács István
Mobil: 30/945-2251
F ax: 42/ 441-675
Zala
megye:
Takács László
T/F .: 92/317-853
Mobil: 30/ 9563-159

Kereskedelmi partnerek
Baja
MA R T M C B aja
Ipartelep út 2.
6500
T: 79/524-181 F: 79/524-182

Balatonlelle
MA R T M C B alatonlelle
R ákóczi F erenc út 58.
8635
T: 85/550-192 F: 85/550-193

Békéscsaba
MA R T M C B ékéscsaba
K étegyhá zi út 7.
5600
T: (66) 547-650 F: (66) 547-651

Biatorbágy
K ét Kör Kft.
F elvég u. 3.
2051
T: 23/530-580 F : 23/530-578

Budaörs
MA R T M C Budaörs
Törökbálinti út 21.
2040
T el.: (23) 428-602
F ax: (23) 428-604

Budapest
MA R T M C Ó buda
S z entendrei út 89-93.
1033
T: (1) 250-8233 T: (1) 250-8234
F : (1) 250-8235

Budapest
MA R T M C Vörösmarty
Vörösmarty u. 5.
1047
T: (1) 370-9277 F: (1) 272-0210

Budapest
V asfém Légtechnika Kft.
Almássy tér 11.
1074
T/F: (1) 351-4365

HELIOS kereskedelmi partnerek:
Budapest
K ét Kör Kft.
P áva u. 6.
1094
T: 1/218-6867 F: 1/218-6866

Budapest
Gienger-Budapest Kft.
H atár út 50/a.
1097
T: (1) 280-1133 F: (1) 280-6818

Budapest
MA R T M C K elenföld
B artók B éla út 105-113.
1115
T: 1/205-3528 F: 1/205-3529

Budapest
D-É G P est Kft.
Budai telephely
Hunyadi János út. 4.
1117
T: 1/371-0036 F: 1/371-0037

Budapest
Klíma áruhá z Kft.
R eitter F . u. 132/c.
1131
T: (1) 350-7070/103
F: (1) 350-7172

Budapest
F ût-V ent S z akáruhá z
R évész u. 9.
1138
T/F: (1) 329-0035,-0036

Budapest
Aqua MA R T
E sztergomi út 37-43.
1138
T el.: (1)238-0329
F ax: (1)237-0473

Budapest
MA R T M C S ashalom
Újsz ász utca 43.
1164
T: (1) 402-4449 F: (1) 402-4448

Budapest
Dóracent Bt.
Dóra tér 6.
1165
T el./F ax: (1) 401-0588

Budapest
D-É G P est Kft.
P esti út 237/I.
1173
T: (1) 257-7484
F: (1) 258-7098

Budapest
MA R T M C Kispest
S z alay u. 14.
1191
T: (1) 281-3340 T: (1) 358-0351
F: (1) 281-3372

Budapest
Platform Kft.
V as G ereben u. 105.
1192
T: (1) 280-2611 T/F: (1) 348-0076

Budapest
MA R T M C & B emutatóterem
N agytétény
N agytétényi út 270.
1225
T: (1) 207-5793 F: (1) 207-5228

Budapest
MA R T M C Soroksár
Grassalkovich út 294.
1239
T: (1) 287-8156 F : (1) 287-8157

Csongrád
Larodo Légtechnikai Kft.
B ercsényi M. u. 40.
6640
T/F: (63) 482-044

Debrecen
D-É G H ajdúság Kft.
H atvan u. 58.
4025
T el: (52) 500-421
F ax: (52) 500-426

Debrecen
H ajdúflex Kft.
Jókai u. 2.
4026
T: (52) 430-743,-313
F: (52) 530-848

Debrecen
V asfém Légtechnika Kft.
V ágóhíd u. 7.
4030
T/F: (52) 412-607

Debrecen
MA R T M C D ebrecen
K assai út 92.
4029
T: (52) 413-408 T: (52) 413-357
F: (52) 535-060

Dunakeszi
MA R T Pulteladás Dunakeszi
S z ékesdûlõ-H á zgyár
2120
T: (27) 542-240 T: (27) 542-242
F: (27) 351-644

Eger
Agriaterm É pületgépész eti Kft.
S as út 53.
3300
T/F: (36) 515-107 T.: (36) 515-108

Esztergom
MA R T M C E sztergom
S z ent T amás u. 1.
2500
T: 33/502-045 F: 33/502-046

Gödöllõ
Elsõ Hókristály Kft.
R ét u. 1/a.
2100
T: (28) 419-947 F: (28) 419-946

Gyöngyös
MA R T M C & B emutatóterem
K enyérgyári út 5.
3200
T: (37) 310-545
F: (37) 310-535

Gyõr
MA R T M C & B emutatóterem G yõr
R égi V eszprémi út 14-16.
9028
T: (96) 518-662 T: (96) 436-404
F: (96) 436-405

Kaposvár
H ágor K er. Kft.
Árpád u. 9.
7400
T/F: (82) 412-906

Kaposvár
MA R T M C K aposvár
P écsi út 16.
7400
T: (82) 320-427 F : (82) 424-787

Kecskemét
MA R T M C K ecskemét
Izsáki út 8.
6000
T: (76) 506-526 T/F: (76) 506-527

Kecskemét
S z erelvénybolt Kft.
C eglédi út 38.
6000
T el: (76) 501-462
F ax: (76) 500-279

Kecskemét
D É-G Thermo-star Kft.
B ajnok u. 15.
6000
T el: (76) 509-000
F ax: (76) 509-001

Kistarcsa
D-É G P est Kft.
S z échenyi u. 86.
2143
T: (28) 470-074 F: (28) 552-996

Kisvárda
D-É G Nyírség Kft.
V árday I. u. 59.
4600
T/F: (45) 405-495

Miskolc
Jepé-K er Kft.
Soltész N.K. u. 31.
3529
T: (46) 507-501 F: (46) 507-503

Miskolc
MA R T M C Miskolc
S z eles u. 71.
3526
T: (46) 411-255 F: (46) 416-240

Miskolc
Thermo 93 Kft.
Zsigmondy u. 4.
3527
T el./F ax: (46) 505-373

Miskolc
D-É G Nyírség Kft.
Blaskovics u. 7.
3527
T: (46) 515-873
F: (46) 515-874

Nagykanizsa
MA R T M C N agykanizsa
C sengery út 113/a.
8800
T: (93) 516-731 F: (93) 516-730

Nagykanizsa
D-É G N agykanizsa Kft.
C sengery út 92.
8800
T: (93) 312-143
F: (93) 312-144

Nyíregyháza
Kovács és T ársai Kft.
Leffler u.51.
4400
T/F: (42) 441-675

Nyíregyháza
MA R T M C Nyíregyhá z a
D ebreceni út 138.
4400
T: (42) 596-755 F: (42) 490-419

Nyíregyháza
D-É G Nyírség Kft.
Tünde u. 11.
4405
T: (42) 465-194
F: (42) 465-195

Pápa
MA R T M C P ápa
Kürt u. 5.
8500
T: (89) 314-540 T: (89) 314-526
T: (89) 314-329 F: (89) 314-597

Pécs
S BI-P annon Kft.
Siklósi út 68.
7632
T/F: (72) 448-407

Pécs
MA R T M C P écs
V erseny u. 23.
7622
T: (72) 216-286 F: (72) 325-214

Salgótarján
G-Therm Kft.
Megyer út 2.
3104
T: (32) 520-125 F : (32) 44-22-44

Sopron
Rosen-Vort Kft.
Kurucdomb sor 8.
9400
T/F: (99) 326-741

Sopron
MA R T M C Sopron
Ágfalvi u. 2.
9400
T: (99) 523-593 F : (99) 523-594

Szeged
H elios Légtechnika-S z eged
Z ászló u.2/b.
6722
T: (62) 540-690, F: (62) 540-691

Szeged
D É-G Thermo-star Kft.
K álvária sgt. 48.
6722
T: (62) 444-487
F: (62) 442-899

Szeged
MA R T M C S z eged
Lajta u. 21.
6724
T: (62) 543-720 T: (62) 543-721
F: (62) 426-909

Szekszárd
Tóth É pületgépész eti és
Környe z etvédelmi Bt.
G arai tér 12.
7100
T/F: (74) 512-512

Székesfehérvár
MA R T M C & B emutatóterem
S z ékesfehérvár
S eregélyesi út 98.
8000
T: (22) 504-582 F: (22) 504-583

Szolnok
Frigote am Hûtõ- és Klímatechnika
Koszorú út 4.
5000
T/F : (56) 513-542,-543

Szolnok
MA R T M C S zolnok
Thököly út 82.
5000
T el: (56) 514-892
F ax: (56) 514-893

Szombathely
MA R T M C S zombathely
Kötõ u. 12.
9700
T: (94) 509-015 F : (94) 509-016

Tatabánya
MA R T M C T atabánya
T eleki út 11.
2800
T: (34) 303-010 F: (34) 302-409

Veszprém
H VL Kft.
Állvány u. 3.
8200
T: (88) 578-520,-530
F: (88) 578-510

Veszprém
D-É G Thermoset Kft.
C sillag u. 13.
8200
T el.: (88) 428-012
F ax: (88) 403-799

Zalaegerszeg
Dominó Ü zlethá z
Budai N agy Antal út 5.
8900
T: (92) 323-479, (92) 313-661
F: (92) 314-466

Zalaegerszeg
MA R T M C & B emutatóterem
B alatoni u. 12.
8900
T: (92) 350-118 T: (92) 510-384
F: (92) 313-738

1214 B u d a p e s t,
R á k ó c z i F . ú t 189.
T e l e f o n : 06 1 425-3288
F a x : 06 1 425-7589
iroda @ kambud.hu
www. h e l i o s . h u

L é g b e v e z e t õ k l istaárai
1214 B ud a p e st,
R á kóc zi F . út 189.
T elefon: 06 1 425-3288
F a x: 06 1 425-7589
ir o d a @ k a m b u d . h u
w w w . h e li o s . h u

Típus

2005 listaár

ZLA/G/S 80
ZLA/G/S 100
ZLA/G/S 160

25.999 Ft. + Áfa
25.999 Ft. + Áfa
39.999 Ft. + Áfa

24.999 Ft. + Áfa
24.999 Ft. + Áfa
36.999 Ft. + Áfa

Akció!

ZLE/G/S 100

14.999 Ft. + Áfa

13.999 Ft. + Áfa

Akció!

ZTV/S 80
ZTV/S 100
ZTV/S 160

13.999 Ft. + Áfa
14.999 Ft. + Áfa
20.999 Ft. + Áfa

11.999 Ft. + Áfa
13.999 Ft. + Áfa
18.999 Ft. + Áfa

Akció!

ALEF 30
ALEF 45
ALEFS 30
ALEFS 45
ALEF 7/40 hygro
ALEFS 7/40 hygro
Érvényes: 2005. október 15.- 2006. április 30-ig

Akciós listaár

5.999
6.499
7.999
10.999
13.999
15.999

Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
Ft.

+
+
+
+
+
+

Áfa
Áfa
Áfa
Áfa
Áfa
Áfa

