
 

 

TÉMA – O T T H O N 

 

Levegőminőség az otthonunkban 

Hogyan legyen jobb a közérzetünk? 

SPA az otthonunkban?  

 

A szélsőséges éghajlati és meteorológiai tényezők, az otthonunkat érő külső és belső környezeti 

hatások jelentős mértékben befolyásolják a belső terek levegő hőmérsékletét és páratartalmát. A magas 

levegő hőmérséklet lényegesen több vízgőz – pára felvételére képes, mint a hideg levegő, a 

szellőztetési és lakáshasználatot érintő szokások pedig jelentős mértékben meghatározzák a lakásban 

termelődő, illetve a külső térből szellőztetés útján belső térbe kerülő pára mennyiségét. 

Mind a túl nedves, mind pedig a túl száraz levegő káros hatással van a szervezetünkre, kicsi 

gyermekeknél, legyengült immunrendszerű felnőtteknél, vagy idős embereknél a rossz közérzet 

kialakulásával párhuzamosan egészségkárosodás, betegségek kialakulását is előidézheti. 

Általában nincs arra külön szabály, hogy milyen hőmérséklet és milyen páratartalom az ideális, a 

szabványok, előírások, irányelvek többnyire a szélsőséges alsó és felső értékeket határozzák meg. 

Mint minden szervezet, testi, egészségügyi, higiénés alkat más és más, úgy a léghőmérséklet és 

páratartalom is személy, életkor, egészségi állapot, és életvitel függő. Mindenkinek magának kell 

megtalálnia a számára legkedvezőbb hőmérsékletet és belső páratartalmat, amelyhez a piacon 

számtalan műszaki eszközt, berendezést lehet találni. 

Az viszont általánosan elmondható, hogy az alváshoz nem kell 18-19 foknál melegebb - csecsemők 

esetén 23-24 fok ajánlott. A meleg léghőmérsékletű lakásban nehéz az elalvás, és nyugtalanabbul telik 

az éjszaka. A léghőmérséklethez tartozó páratartalom általában 45-60% közötti érték mellett nyújtja a 

legjobb közérzetet, ennél kisebb vagy ennél magasabb páratartalom már rövid távon is kellemetlen 

tünetek kialakulásához vezet. 

Ilyenek például: szem kiszáradása, szájak és az orr nyálkahártyáinak szárazsága, kaparó torok, 

köhögés, száraz, viszkető bőr, általában az irritált nyálkahártyák. 

Páraszabályozás az otthonunkban 

Télen, a fűtött lakásban, vagy nyáron, a napsütésben felmelegedő lakásban egyaránt fontos, hogy 

legyen olyan készülékünk, amely a jó közérzetünk fenntartása érdekében folyamatosan biztosítani 

tudja az adott léghőmérséklethez tartozó legoptimálisabb páratartalmat. 

Ilyen a TOSOT párásító készüléke, amely folyamatosan szabályozza a levegő relatív légnedvesség 

tartalmát, és képes arra, hogy 0-24 órán keresztül a legideálisabb páratartalmat alakítsa ki 

otthonunkban. 

A kellemes otthoni közérzetet tovább elemeli a TOSOT PÁRÁSÍTÓ kékes világító funkciója, amely 

éjszaka harmonikus és nyugtató irányfényként szolgál, továbbá az aroma kapszula, amely a 

párásításon túl kellemes illatanyagot juttat a levegőbe. A TOSOT a Feng Shui alapján 8-12 féle aroma 

anyagot kínál az otthon különféle helyiségeinek illatosítására.     



  

Az élettani hatásokhoz hozzátartozik a bőr éjszakai hidratálása is. A száraz levegő kiszárítja az 

arcbőrt, amely hosszú távon a bőr intenzívebb öregedéséhez, a száraz bőr ráncosodásához vezet. Alvás 

közben a hidratáló arcápolók sem sokat segítenek, mivel óhatatlanul a hidratáló szerek jelentős része a 

párna, vagy a paplan textilszövetébe kerül. Vitathatatlanul a legjobb megoldás, ha az arcbőr 

folyamatosan olyan levegővel érintkezik, amely a pórusok lélegzése szempontjából legideálosabb 

hőmérsékletet és páratartalmat biztosítja.  

A relatív légnedvesség tartalom megfelelő szintjén – azaz 45-60%-os tartományban a hőérzetünk is 

kellemesebbé válik, hiszen a páratartalom emelkedésével ugyan azt a hőmérsékletet magasabb 

hőmérsékletűnek érezzük. Gondoljunk csak a nedves tengerparti levegőre, vagy a zápor utáni párás 

levegőre, amely néha ugyanazon kültéri hőmérséklethez viszonyítva kellemetlen hőérzet 

kialakulásához vezet.  



Túl az emberi élettani tényezőkön a száraz levegő a háziállatainknak, növényeinknek, bútorainknak, 

műtárgyainknak is árt, így a mikrokörnyezetünk számára is fontos az otthoni levegő minősége. 

A fa burkolatok összeszáradnak, hol halk, hol pedig zajosabb pattogással adva tudtunkra a nem 

megfelelő relatív légnedvesség tartalmat. A zeneeszközök, hangszerek elhangolódnak, egyes szövet és 

papír alapú felületeken – így műtárgyakon fakulás, elszíneződés alakul ki. Magasabb páratartalom 

esetén a szövetanyagok és műanyagok elektrosztatikus feltöltődése is mérséklődik, így elejét lehet 

venni a ruhák, bútorok, használati tárgyak kellemetlen elektrosztatikus kisüléseinek. 

A normál páratartalom mellett mérséklődik a pollenek, gombaspórák szálló légkoncentrátuma is, 

amely végső soron az allergikus tünetek mérséklődését is jelenthetik. 

A TOSOT olyan PÁRÁSÍTÓ BERENDEZÉST kínál, 

amely folyamatosan szabályozza a belső tér páratartalmát, 

mindezeken túl több más kiegészítő szolgáltatást is 

biztosít: 

- éjszakai irányfény 

- illataroma 

- halk működés 

- feltölthető és hosszú ideig ellenőrzést nem igénylő 

víztartály 

- a víz látványa - megjelenése a készülék ablakán 

- és mindezeken túl a mai háztartási DESIGN 

legmagasabb szintjét és formatervét képviseli. 

GREE-TOSOT környezetvédelem 

A TOSOT PÁRÁSÍTÓ olyan gyártástechnológiával készül, amely a legkevesebb károsanyag 

kibocsátással jár együtt, illetve olyan alapanyagokat használ a készülékek gyártása során, amelyek 

100%-ban újra hasznosíthatók. 

 


