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ÉLJÜNK ENERGIATUDATOS, DE KELLE-
MES ÉS LAKHATÓ ÉPÜLETBEN
Az elmúlt időszak sokunkat 
elgondolkodtatott  a  spóro-
lás  lehetőségeiről,  hogy az 
egyre magasabb energiaára-
kat kompenzálni tudjuk. Az 
eddigi  életszínvonalunk 
megtartása, az állandó roha-
nás kipihenését szolgáló la-
kásunk  kellemesebbé,  lak-
hatóbbá tétele mindenkinek 
érdeke. Ezek összehangolá-
sához szeretnénk néhány le-
hetőséget bemutatni.

Energiatudatosság

Miután meggyőződtünk há-
zunk megfelelő szigetelésé-
ről, valamint az ablakok fo-
kozott  (u=0,5  – 1  W/m2K) 
hőszigeteléséről,  megvizs-
gálhatjuk  a  meglévő,  vagy 
kialakítandó fűtésrendszert.
A legszerencsésebb esetben 
„ultra  alacsony”  hőmérsék-
letű  (35°C)  vízzel  fűthe-
tünk.  Ekkor  a  napkollekto-

rok mellett az egyre megfi-
zethetőbb árú, de a támoga-
tás  nélküli  gázfűtésnél  20-
40%-al olcsóbb üzemelteté-
sű  hőszivattyút  is  „bevet-
hetjük”. Magasabb, de még 
mindig alacsony hőmérsék-

letű (40 – 50°C) üzem estén 
pedig a legnagyobb energi-
a-megtakarítást  napkollek-
torok és faelgázosító-, vagy 
pellet-, esetleg gabonakazá-
nok  alkalmazásával  érhet-
jük el. Az alacsony hőmér-
sékletű üzem padló-, fal- és 
mennyezetfűtéssel  biztosít-
ható. Az utóbbi két esetben 
a hűtést is meg lehet oldani 
kedvező üzemeltetési viszo-
nyok mellett.  A magas  (50 
– 70°C) üzemi hőmérsékle-
tű  radiátoros  fűtésrendsze-
reknél  a  vákuumcsöves 
napkollektorokkal  kombi-
nálva  a faelgázosító-,  vagy 
pellet-, esetleg gabonakazá-
nok alkalmazását javaslom. 

Lakhatóság
A ház mindaddig  csak egy 
épület  amíg lakhatóvá nem 
tesszük.  Ne szégyelljük  ki-
kérni  egy  lakberendező  ta-
nácsát, sőt, ha lehetőségünk 
engedi,  terveztessük  meg 
vele a belső teret, mely így 
a tervezési  díjat  többszörö-
sen meghaladó  sok-sok fe-
lesleges  kiadástól  megkí-
mélve rögtön lakható házat, 
lakást  eredményez  szá-
munkra.  Ne feledjük,  hogy 
a jó lakberendező éveken át 
tanulta  szakmáját,  mely 
nem a bútorok tologatásáról 
szól, hanem a belső térren-
dezés  egyénre,  családra, 

munkaközösségre  vonatko-
zó  legmegfelelőbb  kialakí-
tására irányul.

Kellemes otthon
Alkalmazzunk  környeze-
tünk kellemesebbé tételéhez 
különféle díszítéseket. Ezek 
lehetnek  például  kerti  és 
beltéri díszek, speciális bur-
kolatok.  Ilyen  burkolatokat 
gyárt  a  STEGU,  melyek 
beltérre  gipszből,  kül-  és 

beltérre anyagában színezett 
könnyűbetonból készülnek. 
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