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DA 6498 W Pure páraelszívó

90 cm széles, fali dekor kivitelű, „fejszabad” DA 6498 W Pure készü-

lék Con@ctivity 2.0-val és WiFiConn@ct csatlakozóval. Nagy telje-

sítményű, csendes és takarékos Eco motorral felszereltek. A meg-

világításról meleg fényű LED-fényforrások gondoskodnak

Ár: 529 900 Ft

KALANDOZÁSOK 
Technológiában

G 6725 Sci XXL mosogatógép 

Ecotech hőtárolóval és QuickPowerWash prog-

rammal, amely a legjobb tisztítási és szárítá-

si eredményt teszi lehetővé átlagosan szeny-

nyezett edényeknél 58 perc alatt

Ár: 499 900 Ft

CM 5500 szabadon 

álló kávéfőző

Rozéarany színben és 

OneTouch for Two funkcióval, 

hogy tökéletes legyen a 

kávézás élmény kettesben 

Ár: 299 900 Ft

WCE 670 mosógép  

8 kg töltetsúlyú, TwinDos automatikus adagolás-

sal, WiFiConn@ct funkcióval és ComfortSensor érin-

tőképernyős kezelőfelülettel és integrált be/ki pozí-

cióval rendelkező forgatógombbal felszerelt

Ár: 339 900 Ft

DGC 6860 kombi gőzpároló 

Gőzpároló teljes értékű sütőfunkcióval - a Miele 

mindentudó eszköze a legigényesebbeknek

A készülék gyorsan és intuitív módon vezérelhe-

tő a szöveges, M Touch kijelző koppintásával vagy 

elhúzásával. A központi kijelző fekete hátterű fehér 

szövegei tökéletes láthatóságot garantálnak.         

Ár: 1 499 900 Ft

Az előző oldalakon bemutattuk, hogy milyen főbb változások történtek a Miele Bemutatóterem 

jellegében, működésében az elmúlt egy évtized alatt, az alábbiakban a termékkínálatukból válo-

gattunk. Jó szemlélődést – minél előbb személyesen, a helyszínen is!

SmartLine elemek

Egyedülállóan elegánsak, rugalmasak és kulinárisan sokoldalúak,

indukciós főzőlap, a Tepan Yaki, a gázégő, az indukciós wok és a pultba építhe-

tő páraelszívó szabadon kombinálható. Mindezek együtt egy főzőhelyet alkot-

nak, amelynek letisztult hatása a konyha és a lakótér közötti határt feloldja  

Ár: 339 900 -729 900 Ft között

KMDA 7774 Indukciós főzlap interált páraelszívással

TwoInOne indukciós főzőlap beépített páraelszí-

vóval; két PowerFlex főzőzónával és egy közép-

re helyezett páraelszívóval, SmartSelect vezérlés-

sel, ahol a teljesítményfokozatok és idők minden 

főzőzónához közvetlenül állíthatók be egy szám-

sorral. A termék 2017-ben Red Dot-díjat kapott.   

Ára: 1 059 900 Ft 

Blizzard CX1 Comfort EcoLine porzsák nélküli porszívó

Erőteljes tisztítási teljesítmény Vortex technológi-

ával. Fogóba integrált rádiós vezérléssel a rendkí-

vül kényelmes kezeléshez. Red Dot-díjas termék. 

Ár: 139 900 Ft       
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TŰZGÁTLÓ ÉS FÜSTGÁTLÓ AUTOMATA 
FÜGGÖNYÖK ÉS FÜSTKÖTÉNYEK

Coolfire Kft.          I           1097 Budapest, Illatos út 9.           I           Tel.:+36-20-283-9404           I           Email: info@coolfire.hu          I           www.coolfire.hu

• Súly: 6kg/nm

• Anyag vastagság: EI60-9mm, EI90-15 mm                            

• Tűz esetén automatikusan zár

• Max magasság 6m

• Max szélesség 20 m

• Oldalsó helyigény 120 mm

• Motor oldalon mérettől függő

• Felső helyigény mérettől függő

• Nyitás napi 5 ciklus

• Kedvező ár

Egyedülálló fejlesztés, mely nagymértékben megkönnyíti az épí-
tészek dolgát. Leggyakrabban alkalmazott EI60, EI90 tűzállósági 
követelménynek megfelelő tűzgátló függönyt eddig csak sprinkler 
rendszerrel lehetett alkalmazni, vizes locsolással. Ezt a körülmé-
nyes megoldást kiküszöböltük a Coolfire Firescreen FS tűzgátló 
függönnyel, mely alkalmas a napi néhány nyitásra is! Nem igé-
nyel vízhűtést! 

ÚJ TERMÉKEK

AUTOMATA EI60, EI90 TŰZGÁTLÓ FÜGGÖNY LOCSOLÓ 
RENDSZER NÉLKÜL

FÜSTGÁTLÓ FÜGGÖNY
Típus Modell Max. méret

Automata- Leereszkedő füstgátló függöny

Coolfire - Bach Smoke "DH" típus DH 180 maximális motor tengelyhossz 6 000mm
tengely db szám nincs meghatározva

maximális magasság 10 000mm

Coolfire - Bach Smoke "D" típus Smoke DA maximális motor tengelyhossz 6 000mm
tengely db szám nincs meghatározva

maximális magasság 10 000mm

Automata - Horizontális füstgátló függöny

Coolfire - Bach Smoke H "D" típus Smoke H 6 000*15 000 mm

Coolfire - Bach Smoke H plus "DH" típus Smoke H plus 6 000*15 000 mm

Automata - Menekülő füstgátló függöny

Coolfire - Bach Smoke exit "D" típus (Menekülési útvonalra) D 180 6 000*15 000 mm

Fix füstkötény

Coolfire - Bach Static Smoke Curtain "fix" típus Smoke fix DA Nincs limit

TŰZGÁTLÓ FÜGGÖNY
Típus Modell Max. méret

Automata - Leereszkedő tűzgátló függöny E/ EW

Coolfire - Bach Fire "E" típus E 60/ 120 Csak magassági limit: 15 000mm

Coolfire - Bach Fire "EW" típus EW 120 Csak magassági limit: 15 000mm

Automata - Leereszkedő tűzgátló függöny EI

Coolfire - Bach Fire "EI" típus (Sprinkler rendszerrel) EI 60/120 Csak magassági limit: 15 000mm

Automata - Horizontális tűzgátló függöny E/ EW

Coolfire - Bach Fire H "E-EW" típus 6 000*15 000mm

Automata - Harmonika lezárás E/ EW

Coolfire - Bach Fire Z "E-EW" típus E 120/ EW 20 Csak magassági limit: 5 000mm

Népszerűsége növekedésével egyre nagyobb teret nyer a tűzvéde-
lemi tervezés során alkalmazott tűzgátló és füstgátló függönyök 
családja. Köszönhető az egyszerűségének, kis helyigényének, auto-
mata csukódásának, könnyű anyagból készült szerkezetének, egy-
szerű szerelésének, nagy választékának. A függönyök mérete min-
den képzeletet felülmúl, lehetőség adódik akár egész, kötelezően 
előírt tűzszakasz határokon alkalmazott, tűzgátló falak helyettesí-
tésére. Ebben az esetben a légteret nem kell elválasztani. 

Egy nagyszerű megoldást kínálunk füstkötény alkalmazá-
sára a  BACH SmokeDA D180 termékkel. Mérete tetszőle-
ges, a flexibilis, 0,43 mm vastag tűzálló anyag súlya szerel-
vényekkel csak 2 kg/m2, könnyen és gyorsan szerelhető, nem 
igényel segédszerkezetet, utólagos felületkezelést, csövek, 
betonáthidalók és egyéb szerelvények a födém alatt nem 
jelentenek problémát.
A Coolfire Kft kínálata között szerepel a mobil füstkötény 
is, elősegítve a targonca forgalmat, vagy a légtér látványát.

FIX FÜSTKÖTÉNY
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INNOVATÍV LAPOSTETŐ SZIGETELÉS

A 3 hektáros területen a Gém és Fogadó 

utcák találkozásánál három ütemben épül 

meg a minden igényt kielégítő, magas színvo-

nalú Metrodom lakópark, melynek 600 laká-

sa három összekapcsolódó, tömbönként hét-

emeletes épületkomplexumban található. 

A tervezés során az épület költséghaté-

kony működtetésére törekedtek, mely a nagy 

lakásszám mellett elsősorban az optimális 

energiabesorolás által megkövetelt műsza-

ki megoldásoknak köszönhető. A lakások 

XXI. századi kényelméért és a még alacso-

nyabb energiafelhasználásért az okosotthon-

rendszer mellett a korszerű szigetelőanyagok 

megfelelő vastagságban történő alkalmazá-

sa gondoskodik. 

A lapostetős épületegyüttes szigetelésé-

hez, a hagyományos hőszigetelő anyagok-

nál akár 30-40%-kal kedvezőbb hőszigetelő 

értékkel rendelkező BACHL PIR MV SF lépcsős 

élképzésű hőszigetelő anyagot használtak. 

A kiemelkedően jó, 0,024 W/mK hővezetési 

tényezővel rendelkező termék 160mm vas-

tagságban került beépítésre. Ennek köszön-

hetően a szerkezet túlteljesíti a lapostetőkkel 

szemben támasztott követelményeket (0,17W/ 

m2K). A több mint 95%-os zártcellás sejtszer-

kezettel rendelkező hőszigetelő tábla vízfel-

vétele minimális.

A tető csapadékvíz-elvezetése a BACHL 

PIR LTL lejtésképző elemrendszeréből került 

kialakításra. Ennek következtében a beépí-

tett elemek nemcsak az irányított csapadékvíz 

elvezetéséről gondoskodnak, hanem tovább 

javítják a tető hőszigetelését. 

A szakkivitelezést végző Kontexa Kft. a Cel-

sius Építőanyag-Kereskedő Kft.-t bízta meg 

a munkálatokhoz szükséges szigetelőanyagok 

mennyiségének konszignálásával és az üte-

mezett szállítás lebonyolításával. 

Celsius Éptőanyag-Kereskedő Kft. 

Iroda/Levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 85. 

(+36 1) 474-0817

info@celsiuskft.hu

www.celsiuskft.hu

Költséghatékony épületek a Metrodom Parkban

Hőszigetelés mindenkinek

 BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.                                    

5091 Tószeg, Parkoló tér 21.

bachl@bachl.hu

(+36-56) 586 500

www.bachl.hu
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 Ideális megoldás a tetőtér 
természetes bevilágítására 

 Egészséges beltéri környezet

 Jövőbiztos UW-érték 1,1 W/m²K

Egy tér, ezer lehetőség 
– Tervezzen velünk! 
Alkosson szabadon VELUX 
tetőtéri ablakokkal! 

www.velux.hu/szakembereknek
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KAPCSOLÓDÓ CIKK: ÜVEGSZIMFÓNIA 
A DUNA-PARTON, 72.OLDAL 


