
HARC A FORRÓSÁG ELLEN! KLÍMÁVAL VAGY KLÍMA NÉLKÜL! 

 

 

Elkészítettünk egy összehasonlító elemzést a panellakások nyári hővédelméről. Előbb az árak, ezt 

követően a technikák.  

Minden család, minden lakás más és más – mindenkinek a számára legkedvezőbb ár/érték arányú 

megoldást kell kiválasztania az idén nyáron is – gondolva arra, hogy NYÁR LESZ JÖVŐRE IS! 

 

 

S.sz. Megoldások Ft-tól Ft-ig 

1 TOSOT - MOBIL KLÍMA 75 000 119 000 

2 TOSOT - SPLIT KLÍMA 98 000 119 700 

3 TOSOT - Léghűtő 27 000 34 990 

4 TOSOT - ventilátorok 6 000 15 000 

5 Roló árnyékolók 8 000 18 000 

6 Reluxa árnyékolók 5 800 10 800 

7 Redőnyök 42 000 75 000 

8 Napellenzők 130 000 370 000 

9 Naphálók 30 000 38 000 

10 Black out függönyök 18 000 23 000 

11 Szalagfügggönyök 14 500 17 800 

12 Mennyezet ventilátorok 7 500 22 500 



 

 

Otthonok és Megoldások cikk sorozatából mutatunk be az alábbiakban egy témához kapcsolódó írást: 

ÍGY HARCOLJ A LAKÓTELEPI KÁNIKULÁVAL (LÉGKONDI NÉLKÜL) 

Forrás: http://www.otthonokesmegoldasok.hu/otthon/igy-harcolj-a-lakotelepi-kanikulaval-i/ 

Lakótelepi lakásban elviselni a kánikulát nagy kihívás. A légkondi nem minden esetben megoldás. 

Lássuk mi marad azoknak, akik fáznak a klímától. 

Ötletládához ad! 

A globális felmelegedés nem csak a médiából ömlik, tapasztaljuk is. A kánikula, a 35 C°-on felüli 

hőmérséklet nehezen elviselhető, pláne egy lakótelepi panelban. A meleg rontja a közérzetet, csökken 

a teljesítőképesség, este nem hagy aludni, képtelenség pihenni. De vajon hogy lehet felvenni a 

kesztyűt az estére akár 30 C°-ra melegedő lakásban a forróság ellen, ha nem légkondival? Nos, az 

árnyékolástechnika korszerű eszközei lesznek segítségedre. A korszerű egyben energiatakarékost is 

jelent. Többféle színben és anyagminőségben találsz redőnyöket, napellenzőket, naphálókat, rolókat, 

reluxákat, függönyöket, szúnyoghálókat, ablakfóliákat. Energiatakarékos megoldások, hiszen nem 

fogyasztanak elektromos áramot, mégis hosszú időre nyújtanak megoldást. Egy részük még a lakás 

biztonságába is besegít, ilyen például a MABISZ által minősített motoros alumínium redőny. 

Lapátok a plafonon 

A mennyezeti ventillátoroknak kétségtelenül retro hangulata van. Átmenetileg ad egy kis hűvös érzetet 

a szobában, de nem túl energiatakarékosak. Ráadásul a felszerelésekor jó figyelembe venni, hogy a 

lakótelepi lakás belmagassága egyébként is meglehetősen alacsony, a térélményt kár elrontani vele. 

 Rolók. Viszonylag olcsó és könnyen szerelhető megoldás. Érdemes a barkácsáruházakban is 

körbenézned, jó áron kínálnak kész rolókat már 8 000–18000 Ft-ért. 

  

 

JÓ MEGOLDÁS A RELUXA 
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 Reluxák. A lamellák forgatásával lehet a lakásba bejutó fény mennyiségét szabályozni. Különböző 

anyagból (fa, műanyag, alumínium) készül, sokféle színben. Szerelhető falra vagy két üveg közé. Az 

árak a lamellák szélességétől és az anyagától függ. (lamella = fémből, műanyagból készült vékony 

lemez). 5800 Ft–10800 Ft között már találni jó minőségű reluxákat. 

  

 Redőnyök. A redőnyöknek sok változata van, nem csak színben, hanem anyagban, sőt a beépítési 

módban is. Az árakat m2-ben adják meg. Nagyjából 14 000 és 18 000 Ft/m2. Ha motoros változatot 

szeretnél, akkor a motor ára még egy kis plusz, kb. 20 ezer Ft és 5 év garancia jár hozzá. Van olyan is, 

amihez szúnyoghálót is mellékel a gyártó. 

 

MOTOROS REDŐNY A KÉNYELEMÉRT 

  

 Napellenzők. Napellenzők tekintetében széles a kínálat a balkon napellenzőtől a gigant napellenzőkig. 

Derűs vidám színekben kapható. A nagyobbakhoz nem elég a kézi erő, ezeket motorral szerelik. 

Hozzávetőlegesen 130 000–370000 Ft között találsz nagyságtól függően. A motor, esetleges 

távirányító természetesen külön tétel. 

 

VIDÁM SZÍNEIVEL FELDOBJA A SZÜRKE HÁZAT 
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 Naphálók. Napjaink egyik legdivatosabb külső árnyékolója. Különböző sűrűségű lyukacsos textil, 

amely a fény egy részét átengedi, így a munkavégzés vagy a kilátást sem zavarja. Szórt fényt biztosít. 

Ennek szintén van motoros változata. 34 ezer körüli átlagárra lehet számítani. 

  

 Black out függönyök. Egy speciális eljárással készült technikai függöny, két szál közé szőnek egy 

fekete szálat, így a fényt kiszűri, de a hőt nem engedi át, nyugodt alvást biztosít. A mosása 

megegyezik bármely más függönyével. Általában 3500 Ft körül van métere. Ha ügyes vagy, otthon 

meg is varrhatod, amennyiben viszont nem szeretnél vele időt tölteni, akkor az áruházban is 

megvarrják, persze akkor többe kerül! 

  

 Szalagfüggönyök. Elegáns, korszerű belső árnyékolási megoldás. Ívelt és ferde felületekhez is 

felszerelhető. Térelválasztóként is alkalmazhatod, sokféle textil és színválasztékban kapható. Itt is a 

lamellák szélességétől függ az ár, de 2200 Ft–6000 Ft/m2 áron már szép és jó minőséghez jutsz. n 

Hűsítő klasszikusok 

A kánikula legjobb ellenszere a napjában többszöri hideg zuhany vagy egy finom mentatea. Az Afrika 

északi részén élő arab törzsek is ezt kortyolgatják, márpedig, ha valakik, ők tudják, mit jelent a 

forróság. A mentát külsőleg is alkalmazhatod, mentatartalmú krém vagy testápoló formájában. 

  

 


