kirakatnézô
Hírek, újdonságok, események

Figyelje a védjegyet!

Újdonság a szomszédból
Az osztrák, linzi székhelyû KE KELIT cég mûanyag és elôszigetelt csôvezeték-rendszereit jól ismeri a hazai szakmai közönség. A KE KELIT
termékeirôl nem csupán az tudható, hogy minôségük kiváló, hanem az
is, hogy majd’ minden gyártmányuk kicsit más, mint a konkurenciáé, tartalmaz valamilyen új ötletet, innovatív megoldást. (Nem véletlen, hogy az
iparágban középméretû üzemként számon tartott KE KELIT-nek több
mint száz bejegyzett szabadalma van.) Ebbe a sorba illik az Aqua Senso

A fenyôanyagok telítésével foglalkozó legismertebb hazai cég, a
Telifa fontos döntésre jutott. Megelégelték, hogy a piacon számos,
elsô pillantásra az ô termékeikre
hasonlító kezelt faanyag kapható,
amelyek minôsége, tartóssága meg
sem közelíti az övékét. Ez év elejétôl
minden egyes Telifa-termékbe
beégetik a bélyegzôszerû Telifaemblémát. Vásárláskor keresse ezt
a védjegyet, mert csak az így jelzett
eredeti Telifa-termékekre érvényes
a cég 15 éves élettartam garanciája. www.telifa.hu
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Címjegyzék
B ) Bánhalmi Attila, enteriôrtervezô, Cosy & Classical Design, 70/317-6649,
http://cosy.cc ) Börcsey Barbara lakberendezô Absolutdesign Stúdió, www.
absolutdesign.hu

D ) Duisberg, 1105 Bp. X., Gergely utca 13-15., tel.: 262-1260, www.
duisberg.hu

E ) Edelholz, 1138 Bp. XIII., Turóc utca 7., tel.: 92/571-028, www.edelhoz.hu
GY ) Gyûszûnyi kézimunka- és rövidárubolt, 2131 Göd, Kisfaludy u. 36.,
tel.: 27/334-729, 30/447-3855, www.gyuszunyibolt.hu
H ) H&M Home, 1062 Bp. VI., Váci út 1-3., WestEnd City Center,1. emelet, Ybl
Miklós sétány 2. tel.: 815-1372

I ) IKEA, www.ikea.hu ) Inku Újbuda Bp. XI., Budafoki út 183., tel.: 206-6582;
Inku Belváros: Bp. V., Károly körút 18., t
el.: 317-6605, www.inku.hu
K ) Krebsz Zsuzsanna lakberendezô, 20/917-6252, telefon/fax: 215-0137,
e-mail: krebsz@beprax.hu, www.krebszzsuzsanna.hu

M ) Matus Katalin lakberendezô, 20/956-9927, www.matuskati.hu )
Miluskagaluska, Molnár Krisztina grafikus, miluskagaluska@gmail.com

S ) Sa Maison, 2030 Érd, Esztergályos u.9., tel: 30/212-1266
) Spirit Home Lakberendezési Galéria, 1077 Budapest VII., Király utca 47.,
tel.: 781-7939,

www.spirithome.hu

SZ ) Szentesi Nóra lakberendezô, Flat Art 2000 Lakásmûvészeti Stúdió,
Rétmezei Andrea, Szabó Otília, Szentesi Nóra, e-mail: info@flatart.hu, www.
flatart.hu
Z ) Zara Home, 1052 Budapest V.,Bécsi u. 5., tel.: 580-2356, www.zarahome.com

intelligens vízfelügyeleti rendszerük, aminek alapötlete igen egyszerû.
Ha elzárom a fôcsapot, nem juthat be több víz a helyiségbe. Az Aqua
Senso érzékeli, amikor belépünk a helyiségbe és kinyitja a vízmérô után
szerelt golyóscsapot. Amikor elhagyjuk a helyiséget, akkor elzárja. Érzékelôinek köszönhetôen azonban lehetséges a rendszer „finom hangolása”, azaz nem zár le akkor, ha például a mosógépet vagy mosogatógépet
távollétünkben is mûködtetni szeretnénk, illetve lezárja a vízhálózatot, ám
csak akkor, amikor ezek a gépek beállításuknak megfelelôen végrehajtották programjukat. Egy, vagy szükség szerint több érzékelô szolgál az
esetleges helyiségen belüli vízkár kizárására. Azonban egy esetleges
nyomócsôtörés következményeitôl is véd a rendszer, mivel a golyóscsappal egybeépített nyomásérzékelô a nyomásváltozást
érzékelve azonnal lezár.
Mindent egybevetve az
Aqua Senso egy olyan,
valóban intelligens vízfelügyeleti rendszer, ami akár újonnan
épülô, akár meglévô, régebbi
otthonokban alkalmazható, s védi értékeinket.
Bôvebbet:
www.aquasenso.hu
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