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A lap pro�lja

Hirdetési tarifák

A kreatív fér� magazinja, aki nem riad vissza a kétkezi
munkától.A havonta megjelenő magazinban a lakásfelújításhoz, építkezéshez, kertrendezéshez adunk egyedi ötleteket.
Az inspiráló képeken túl a lap fázisfotókkal mutatja be egyegy alkotás elkészítését. A férﬁak DIY magazinja a javítási tippek mellett új termékek, alapanyagok bemutatását is
a fókuszba helyezi.

Ár:
1 355 000 Ft
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705 000 Ft
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425 000 Ft

1/3

275 000 Ft
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Célcsoport
25-49 év közötti, közép- vagy felsőfokú végzettségű, kertes
vagy társasházban élő férﬁak és nők, akik szeretnek kreatívan,
saját maguk alkotni, környezetüket szépíteni.

820 000 Ft

B/III

800 000 Ft

B/IV

875 000 Ft
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ltalában nincs akadálya annak,
hogy egy ekkora építményt felhúzzunk a kertünkben, aki azonban nyugodtan szeret aludni, kérdezzen
rá a helyi önkormányzat építési osztályán, szükséges-e az ő lakhelyén valamilyen engedély az építéshez.

az udvarban

��készbeton, a kemence méreteitől
függő mennyiségben ��faanyag
a zsalukhoz, sablonokhoz és
támasztékokhoz ��samott téglák
��hőálló samotthabarcs ��fém
kemenceajtó ��füstelzárós kéménycső
��csavarok ��szögek ��önthető
hőszigetelő anyag: mi vermikulitet
használtunk, de a perlit is jó ��szilikon
��hőálló szilikon

Tetszés szerinti
anyagból

Szerszámszükséglet

Meg ne süllyedjen!
Egy biztos: minél több anyagot építünk
bele, annál nehezebb lesz a kemencénk, és
annál komolyabb alap kell alá, mert kevés
nehezebben javítható dolog van, mint egy
megsüllyedt, valamelyik sarka irányába ferdén megdőlt betonépítmény.

A BETON MARADHAT
NATÚR SZÍNŰ,
DE LE IS FESTHETJÜK
HŐÁLLÓFESTÉKKEL.

Alapozás és aljzat
A cikkünkben épített tereptárgy végsúlya
nagyjából 4 tonna (!), úgyhogy bár úgy döntöttünk, eltekintünk a fagyhatárig menő (80
cm mély) alaptól, komoly vasbeton alapzatot öntöttünk neki. Ehhez a kiválasztott
helyen először kiástunk egy 140 cm széles,
170 cm hossz és 45 centi mély lyukat. Ennek
ledöngölt aljára 20 centi vastag kavicsréteget öntöttünk, egyenesre gereblyéztük és
szintén ledöngöltük. Ennek tetejére került a
125×155 cm-es, 20 cm magas deszkazsalu,
beigazítva, kivízszintezve.

��ásó ��lapát ��talicska
��betonkeverő ��libella (vízmérték)
��dekopírfűrész ��akkus fúrócsavarozó

ÉRDEMES AZ ÉPÍTÉSHEZ kellő valamennyi hozzávalót előre beszerezni. Ehhez
meg kell tervezni, mekkora kemencét akarunk építeni, ahhoz milyen anyagok kellenek, és melyikből mennyi. A tervezéskor jó,
ha már beszereztük a kemence vasajtaját és
tévőjét (belső „ajtaját”), vagy tudjuk, milyet
kaphatunk, mert a nagyságukat tekintetbe
kell vennünk az építmény méretezésekor.

A HELYVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
Mielőtt megtennénk az első kapavágást, természetesen el kell döntenünk, hol egyen a
kemence. Ez nem is olyan könnyű és egyértelmű, mert fontos, hogy a házból könnyen elérhető legyen (mindig kell még valamilyen fűszer vagy eszköz, amit nem vittünk ki, és egy
hirtelen jött zápor esetén se kelljen sokat szaladni), mégse füstöljük tele se a magunk, se
a szomszédok szobáit. Érdemes tekintetbe venni a szélirányt, a nagyobb (árnyékot adó!)
fák helyét, sőt azt is, hová elég némi zúzott kavics, és hol kell térkövezni, mert a pázsitot
mindenképpen letapossuk a kemence környékén. Ja, és a kerti csap is legyen közel, meg
a kiülő, ahol az elkészült ételt kényelmesen leülve ehetjük meg.

A TALAPZAT ZSALUZÁSA ÉS KIÖNTÉSE

Vasalás
Miután félig (10 cm vastagon) teleöntöttük betonnal, és azt csömöszöltük (eltávolítottuk belőle a levegőt), a deszkakerettől 3-5 centi távot tartva rátettük a
betonvasból készített hálót, több helyen
alátámasztva, hogy ne süllyedjen le a beton aljára. Ezután feltöltöttük a maradék
10 centit is betonnal. A tetejét egyenesre
húztuk, és 5 centire a szélétől nyomtunk
bele olyan betonvasakat, amelyekhez
majd a kemence oldalainak vasalatait rögzítjük. Aztán vártunk egy hetet, naponta
kétszer meglocsolva a betont.

Ki ne szeretne egy igazi, komoly kemencét, amelyben nemcsak kenyér,
pizza vagy kalács sülhet, hanem bármilyen ebéd vagy vacsora is? Végigkövetjük
egy álomkemence megépítését.

1
Mint egy nagy építkezésnél, a zsaluba kerülő vasalatot itt is méretre kell vágni, illetve
hajlítani – legkönnyebben egy stafli mentén.
SZEPTEMBER 9

Felújítás

Csempe helyett újfajta dizájn

Tegyük széppé

NINCS SZÜKSÉG FUGÁZÁSRA:
A VÉKONY LAPOK NÚTFÉDERES
MÓDON
KAPCSOLÓDNAK EGYMÁSHOZ.

a konyhafalat!

IDŐIGÉNY

NEHÉZS
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Az új burkolatot egyszer
hatjuk a régi csempére,
zsírtalanítottunk.
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ásványrátétes laminált panelekkel
viszonylag olcsón, és nagyon
egyszerűen

új külcsínt varázsolhatunk a
régi, vacak
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A Classen cég Neo-Vario lapjai
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(teljes felületükön beragasztózva)
még a
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légterében
44 Ötlet Mozaik

is jól megtapadnak a falon. A
fugákat pedig, bár látszanak, nem szükséges
fugázóanyaggal feltölteni.

Nyomott példányszám: 12 000 db
Forrás: IQ Press terjesztés
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Szabadon
távozik a víz

Eredeti TÜV szintezőlézer-te
KERESZTLÉZEREK KISEBB

NEHÉZSÉGI FOK

1

2

3

A búraszifonos és hattyúnyakas változatokon is óvatosan kell lecsavarozni a
szorítógyűrűket.

Hogy a szorítógyűrűk (hollandi anyák)
ne sérüljenek, a vízpumpafogó pofái alá
tegyünk rongyot.

Miután az erősen megszorított anyákat
meglazítottuk, kézzel oldhatjuk ki őket
teljesen.

4

5

6

Emeljük fel az anyákat a menetről – a szifon, illetve alsó csődarab többnyire a helyén marad.

Ez a szigetelő gumigyűrűknek köszönhető, ám némi mozgatással kilazíthatók
és levehetők.

A búraszifon és a hattyúnyak funkciója a
bűzelzárás, ami akkor működik, ha víz ül
meg az alján.

Gyártó
Típus
Ár
Általános adatok
Tömeg (használatra készen, tartozékok
nélkül, g)
Méretek (hossz×szélesség×magassá
g, cm)
Pontosság (eltérés, mm/m)
Hatósugár (gyártó szerint megadott,
m)
Hány elem kell hozzá és milyen
Fényképezőgép-állványra szerelhető?
Önműködő vízszintbeállás mértéke
(fok)
A lézersugár látható és igazítható
A gép mellé adott tartozékok

CSAK
NÁLUNK!

PROJEKTEKHEZ

AZ

Bosch
Quigo
15 991 Ft

Lux Tools
396 432
25 870 Ft (80 EUR)

LaserLiner
SmartCross-Laser
19 990 Ft

KWB
Keresztlézer 062910
21 900 Ft

230
6,5×6,5×6,5
0,8
7
2, AAA
igen
4º
nem

500
11,5×8×13
1
10
3, AA
igen
4º
igen

Stanley
FCL-G
109 990 Ft

254
7,5×6×8,5
0,5
10
2, AA
igen
5º
igen

Stabila
LAX-50
31 916 Ft

220
7×5×8
0,5
8
2, AA
igen
4º
igen

Bosch
PLL 360
42 990 Ft

504
11×7×11
nincs megadva
nincs megadva
4, AA
igen
4º
nem

410
12,5×6,5×11
0,5
nincs megadva
3, AA
nem
4,5º
nem

380
9×7×13
0,4
20
4, AA
igen
4º
igen

tartóbilincs, tárolódoboz

táska

-

tartóbilincs

-

lapozgatni kell

nincs gyakorlati tipp
könnyen lecsúszik
a felfüggesztés nem rögzíthető

a felfüggesztés nem rögzíthető

8

9

A kefével mindkét oldalról minél mélyebbre belenyúlva alaposan takarítsuk
ki a szifont belsejét.

Ha vízkőlerakódások is vannak (és többnyire vannak), egy órán át áztassuk ecetes vízben.

7

Tárolás

könnyen elcsúszik

nem tervezett

falra nem tervezett

nincs

nincs, a lencse könnyen megkarcolódhat

Tároló

Gyakorlati teszt
Bekapcsolás

bádogdoboz

Kapcsológomb

pontszerű, itt-ott árnyékos
jól látható
jól látható
3
5,5
9

A dőlés szöge, sugárirányban/keresztirányban

dőlés

Működés egy elemcsomaggal/töltéssel
Fénykibocsátás (óra)

Laborvizsgálatok
A lézer biztonságossága (a lézerosztályon
belüli intenzitás)
Magasságeltérés
20 méteren, slaggal mért vízszinthez képest

LED a gépen
5,6/6,1
4 (2,5 óra múlva ﬁgyelmeztető jelzés)
OK, messze a határérték alatt
a kereszt közepénél = 0
OK

jó (4)
jó

kifejezetten kompakt gép, hatósugara a
megadottnál is jóval nagyobb

10

�vízpumpafogó (papagájfogónak
is hívják) �lavór vagy vödör
�üvegmosó kefe �rongyok �ecet

Ha már szétszedtük a csöveket, érdemes mindent, így a fali csatlakozó csőcsonkot is kitisztítani.

(opcionális)

-

részben piktogramok
könnyen elcsúszik
ügyes miniállvány

falra nem tervezett
nincs

táska, miniállvány, fali rögzítő, szemüveg,
céltábla
-

állvány, rögzítőrúd
tárolótok

csak rajzos magyarázatok

falra rögzíthető

állvány, táska

1070
14×10×14
0,3
20
4, AA (akkuként)
igen
4º
nem
mágneses rögzítő, koﬀer

360 fokban látható vízszintlézer

lapozgatni kell

sokoldalú állvány

DeWalt
DCE 0811 LR-XJ
153 378 Ft

felfüggesztés nem rögzíthető

Laserliner
MasterCross-Laser 2
53 300 Ft (165 EUR)

Laserliner
SuperCross Laser 2P
54 990 Ft

574
12,5×6,5×10
0,2
nincs megadva
4, AA
igen
3º
igen

512
12,5×7×12
0,5
20
4, AA
igen
4º
igen

fali rögzítő, koﬀer

-

kizárólag biztonsági tudnivalók

a rögzítő funkciója nem világos

szintezőtányér, táska

-

függőón-funkció

nincs gyakorlati tipp

nincs gyakorlati tipp, nagyon apró képek

könnyen elcsúszik
nem dönthető

kedvezőtlen elhelyezés
kedvezőtleül elhelyezett, merev
létrára nem tervezett
nagy szövettáska

állvány mellékelve
az állványba integrált doboz

állvány mellékelve
szövettáska

létrára nem tervezett
(túl nagy) koﬀer

létrára nem tervezett
(túl nagy) táska

létrára nem tervezett
szövettáska

könnyű belenézni miatta a lézerbe
jól látható
jól látható
fényben nem látható

kicsit életlen
nagyon életlen
fényben nem látható

1,7
5
8,2

2,5
5,1
9,5

a lézer kihúny, hangjelzés
5,9/5,4

villog
6,8/6,8

> 35
OK, messze a határérték alatt
3,3 mm elhajlás
OK

jó (3,8)
jó

kisebb távolságokon precízen jelöl, egyszerű használni, de nincs hozzá tartozék

19
OK, messze a határérték alatt
a sugár felső élénél = 0
az elemtároló ajtaján, leeshet

jó (3,6)
jó

kompakt gép, de a gyakorlatban csak
kisebb terekben használható

38 Ötlet Mozaik

nem éles, kicsit összefolyik
életlen
fényben nem látható
2,8
6,5
12
a lézer kihúny, LED
4,2/4,2
30 (a láthatóság mértéke csökken)
OK, messze a határérték alatt
11,7 mm elhajlás
OK

közepes (3,3)
közepes
kompakt gép, de viszonylag életlen
kivetítéssel. Viszont kiváló állványának
hála sokoldalúan használható.

11

12

A köztes darab (és a lefolyó minden
elemének) eltávolításakor legyen alatta
lavór a távozó víznek.
NOVEMBER 45

könnyű belenézni miatta a lézerbe

Láthatóság adott távolságban

5 méter távolságból
10 méter távolságból
20 méter távolságból

A lézerkereszt szélessége

5 méter távolságból (mm)
10 méter távolságból (mm)
20 méter távolságból (mm)

Jelzés a kivízszintezettség elvesztésekor

A jelzés fajtája

Dokumentáció, piktogramok
Osztályzat
Ár/érték arány
Végkövetkeztetés, előny-hátrány

miniállvány, táska

-

nincs gyakorlati tipp, a képek nagyon aprók

a nyomógombok túl kicsik
falra nem tervezett

Minden
elemet
ugyanazzal a módszerrel, üvegtisztító
kefével takaríthatunk ki a legalaposabban.

Szerszámszükséglet

44 Ötlet Mozaik

arra csábít, hogy belenézzünk a lézerbe

Falra, létrára szerelés

A kivízszintezettségen belüli max.

a falban haladó csövekben. Ekkor csak a csőmosdótálból és a mosogatóból
görény segít, ami kapható ugyan a boltban,
nem csak tiszta víz távozik a lefode ha béreljük a lakást, inkább duguláselhályón. Különösen a lehullott hajszárító szakembert hívjunk, mert ha a fali csölak tudnak úgy összeállni, hogy a víz se tud
vekben kár keletkezik, akkor az alattunk levő
átjutni közöttük. A bűzelzáróban viszonylag
emeleteken beázást okoz.
gyorsan kialakuló lerakódásokat a legkönynyebb kézzel, illetve sikálással eltávolítani –
amihez persze le kell szerelni a csőelemeket.
A legjobb megelőzni
Ez többnyire egyszerű, de aki most áll neki
A csöveket érdemes időről időre ecetes
először, az előbb nézze végig a részletfotóSZINTEZŐ-, VONAL- ÉS KERESZTLÉZEREK
vagy forró vízzel
átmosni, deMUNKÁKHOZ
a legmegfekon bemutatott folyamatot.
BELSŐÉPÍTÉSI
lelőbb módszer a lefolyószűrő használata:
ez az apró műanyag (de krómozott váltoDugó a falban
zatban is kapható) eszköz megfog minden
Tényleges, komoly problémát inkább az
darabos ételmaradékot és más nagyobb
okoz, ha az elzáródás nem a látható és szétszennyeződést, és megakadályozza hogy
szedhető csövekben van, hanem mögöttük,
egyáltalán bekerüljön a csövekbe.

AJÁNLJA

Extrák
Szubjektív értékelés
Használati utasítás használhatósága

(szubjektív megítélés: mennyire áttekinthető)

Beirányozhatóság

Stabilitás
Illeszkedés a különböző felületekhez

A kapcsoló(k) működtetése

szt

éles és világos
nagyon jól látható
jól látható
1,7
3,2
6,6
villog
5,6/4,8
17,5 (15 óra után ﬁgyelmeztető jelzés)
OK, messze a határérték alatt
a kereszt közepénél = 0
OK

jeles (4,7)
jó

majdnem a legdrágább, de tényleg a
legjobban használható és sok tartozék
jár hozzá

éles és világos
viszonylag éles
jól látható
1,4
3
8
villog
4,8/4,8
16,5
OK, messze a határérték alatt
4,4 mm eltérés
OK

jeles (4,6)
jeles

a legsokoldalúbban használható gép, de
döntve nem működik

kicsit életlen
kicsit életlen
fényben nem látható
1,4
3,9
6,8
a lézer kihúny, LED
5/5,3
26
OK, messze a határérték alatt
a kereszt közepénél = 0
OK

jó (4,4)
jeles
egyszerűen használható gép, körkörös
kivetítéssel, de hatótávolsága kisebb a
megadottnál

elég világos
jól látható
fényben nem látható
1,8
3,9
5,2
villog
4,7/4,3
13
OK, messze a határérték alatt
a sugár alsó élénél = 0
OK

jó (3,9)
közepes
egyszerűen használható gép, körkörös
kivetítéssel, de hatótávolsága kisebb a
megadottnál

kicsit életlen
életlen
fényben nem látható
1,7
3,3
6
villog
5/5,2
19
OK, messze a határérték alatt
2 mm eltérés
OK

jó (3,8)
jó (3,8)

egyszerűen használható gép, ám életlen
kivetítéssel, és hatótávolsága kisebb a
megadottnál

kicsit életlen
életlen
fényben nem látható
1,9
4,3
10
villog
5/5
31
OK, messze a határérték alatt
a sugár felső élénél = 0
OK

jó (3,6)
jó (3,6)

egyszerűen használható gép, ám életlen
kivetítéssel, és hatótávolsága kisebb a
megadottnál

FOTÓ: SELBT IST DER MANN

A

polcok vízszintességét, a terasz
kellő lejtését, a lépcső függőlegességét sokkal gyorsabb
és
egyszerűbb kézi libella helyett
szintezőlézerrel beállítani. A TÜV
szakemberei
összemérték a tíz leggyakoribb
fajta képességeit.
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A Neo Vario különböző méretekben
és
színekben, illetve felületi struktúrával
kapható. A mindössze 3,5 mm vastag
ásvány-laminátum kombinációval
előállított panelek vízállók. A lapok
különleges nút-féderes (magyar nevén
csaphornyos) módon kapcsolódnak
egymáshoz, amely szintén megakadályozza
a nedvesség
átjutását, a ragasztó pedig kiválóan
tapad csempealapra is.

A víz miatt óvatosan vegyük le a
szifont, öntsük ki
a vizet és tisztítsuk ki egy üvegmosó kefével.

Nincs az a háztartás, ahol időről időre el ne tömődne a lefolyó. Attól függően,
hogy konyha vagy fürdő a helyszín, a mosogatás, illetve tisztálkodás előbb-utóbb
óhatatlanul elvezet a szifon telítődéséig. A megoldás azonban nem bonyolult,
ráadásul több lehetőség közül válogathatunk.

Technika

3

Fedjük le a munkapult felü
véletlenül se kenjük be a
használt ragasztóval.

Szerszámszükséglet

��sniccer ��fémvonalzó ��kinyomópisztoly
��fúrógép körkivágóval

VÍZHATLAN LAPOK

4

A panelek felragasztásához n
teljes hátoldalukat beragasztó
zunk hullámvonalat.

SZ

A

millió

Anyagszükséglet
��Neo Vario lapok ��ragasztó
��végzáró proﬁl ��szilikon
��festőszalag

Amire oda kell figyelni
A munka során ﬁgyelni kell, hogy
a csap
nézzen felfelé, így a horonyban
nem állhat
meg a nedvesség. Az alap egyenetlenségeit
előzetesen el kell simítani, hogy
a fal ponILYEN VOLT
tosan függőleges és sima legyen.
Azt is ﬁgyelembe kell venni, hogy a vékony
fugák
precíz munkát és hajszálpontos
illesztést követelnek meg, és az, hogy a végeredmény
megfelelő lesz-e, már az alsó panelsor
felvitele során eldől. A munka során
éppen ezért
az alsó sor rögzítése után érdemes
szünetet
tartani, hogy a ragasztó biztosan
megkössön, és a felsőbb sorok súlya semmiképpen
A HAGYOMÁNYOS, CSEMPÉZETT
ne mozdíthassa ki a helyzetéből.
fal
funkcionális, de nem túl látványos.

ETELÉSSEL MEG!
A HŐSZIG
ÍTUNK
PÉNZT TAKAR

A szifon leszerelése
és alapos kitisztítása
a leghatékonyabb
megoldás.

17 84 6,1

Ha a felület vége nyitott va
kot képez, akkor oda vég
kell beépítenünk.

mögötti fal sokszor vizessé

forgórésze
leégett
rszámok
ából adódó
a kézisze
ő csúszás
éseken
Hitachi
a határid
lni az építkez költséggel és
piacát vezetőeszközök
országi
javítási
többé kalkulá
k magyar s motorral szerelt
tetemes
Nem kell
éssel, a
eskedések,
fúrókalapácso
emente
a szakker
miatti időkiesvésőkalapácsok,
tools.hu
az új, szénkef en mutatja be
A
Kft. ugyanis
hitachi-power
kötbérrel.
k.
rogram keretéb
Hungar y
Power Tools országszerte oktatóp
szakembereine
csönzők
használatát építőipari gépköl
k és
szervize
IZTONAZ ÜZEMB
sú2018.
a kiegyen
SÁG és
ON
októberétől
teljesítmény
OLDAL
Felújítás297 A
szifontisztítás
mesterfogásai
lyozott
neve
a technoa Hitachi
válogathatunk
mellett ez
lesz.
tette
közt.
HiKOKI
9
a bútorok
lógia lehetővé
OKTÓBER
méretének
a gépek
és súlyuk
csökkentését 30 százajelentős, akár tését.
lékos csökken

S
ELEKTROMO Z
FÖLDELÉSHE
NEM KELL
ATNI.
CSATLAKOZT

l
polisztiro
Modern etelés

akik most
kat érinti,
er
amely mindazo
2020. decemb az
hamarosan, csak tervezik azt.
ezt
lép életbe
k kell lennie,
ha még
i a hősziFontos változás sbe, különösen,
energiaigényűne
választan
építkezé
k közel nulla
jól meg kell
szezonkezdenek
ni. Emiatt
nyi épületne
az első fűtési
.hu
31-től valamen esetén fogják ellenőriz
eléssel már
l hősziget
etljaholnapert
elkészült épület modern polisztiro
meg. hoszieg
egy
takaríthatunk
getelést is:
költségeket
ban jelentős

75 éves
az IK E A

LI
EFE NÉLKÜ
A SZÉNK
ÁMOK
VAGY
SZERSZ
CSÖKKENÉS IS
FESZÜLTSÉG ESÉS ESETÉN
FESZÜLTSÉGMAXIMÁLIS
A
PP
LEADJÁK
NYT. MÁSKÉ
TELJESÍTMÉ DOLGOZNI.
KELL VELÜK

rész

c
0 löket/per
1450-320
2,1 kg
20 mm
70 mm
10 mm
6 mm

2

A mosogató és a munkapult

válik, ezért
általában csempézik vagy olajfestékkel
kenik át. Ma már azonban más,
anyagok is léteznek a vízhatlan
szebb
falburkolásra. Bemutatjuk, hogyan
burkolhatjuk
a konyhafalat néhány ilyen panellel.

és fertőtle
yan tisztítja
és
LÉK hatékon révén a baktériumok
R KÉSZÜ
ból.
ÚJ STYLE
gőztechnológia
a textíliák
MINDKÉT – a TrueSteam™
eltávolítani
níti a ruhákat százalékát képesek
99,9
kórokozók

Piaci információk

magazin

Anyagszükséglet

Ebben az esetben nem bontott téglából
építettük, hanem betonból öntöttük a
kemencét, kivéve persze a tűzteret, amihez samottot használtunk. Aki azonban
akarja, természetesen bontott téglát is
használhat, a hagyományokhoz ragaszkodók pedig sárból is tapaszthatják.

Mozaik
8 Ötlet

brand

NEHÉZSÉGI FOK

Á

A hirdetési árak 2021. január 1-től érvényesek!
Áraink az áfát nem tartalmazzák.

dekopírfűteljesítményű yagokat.
Pro nagy
építőan
GST 700
méretre az
nyt bizA kék Bosch
szabhatjuk legjobb eredmé
igényli az
részével gyorsan őválasztás a
dszám-el
, ahol a munka
A fordulat
olyan esetbenszámot. A Bosch SDS-ren
tosítja minden
fordulat
gyors, szerszám
megfelelő
betétszerszámok nal.com/hu/hu
anyagnak
é teszi a
rofessio
szer lehetőv .
bosch-p
500 W
nélküli cseréjét

Terjesztés: Árusításos úton a Lapker Zrt.,
Elő�zetéssel a Magyar Posta Zrt.

Bontott tégla helyett betonból

210 000 Ft

B/II

ötször szennye
légtere kétszer- éves Stadler
Egy zárt lakás levegőnél. A 20
Little
kinti
és ROGER
zettebb a
zakértő ROGER örömére minForm levegős az allergiások
, pollent,
levegőtisztítója úszni képes élőlénytform.hu
en
stadler
den levegőb
kiiktat.
port, szagot

Megjelenés: havonta

Címlapsztori

Pékkemence

8 Ötlet Mozaik

Miért érdemes hirdetni a lapban?
• Olvasóink ﬁzetőképes vásárlóerőt képviselnek.
• Környezetüket folyamatosan alakítják, formálják.
• Többször kézbe veszik a magazint.
• Hirdetésével az egész családot eléri.
• Célzott lehetőséget kínál tematikus kapcsolódással,
meddőszórás nélkül.
• Az olvasók gyűjtik a magazin példányait.

Méret
2/1
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Műszaki paraméterek

Hirdetési méretek

Terjedelem: 64+4 oldal
Papírminőség: 57 g UPM Smart (belív), 115 g LWC (borító)

Méret

Tükör
méret

2/1

Anyag leadása

300 dpi-s, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro�l beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300%
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel,
felülnyomással legyenek a hirdetésben.

Kifutó
méret

410x265 mm

420x275 mm

1/1

175x232 mm

205x265 mm

215x275 mm

1/2 álló

85x232 mm

100x265 mm

110x275 mm

175x113,5 mm

205x130 mm

215x140 mm

55x232 mm

70x265 mm

80x275 mm

205x85 mm

215x95 mm

1/2 fekvő
1/3 álló

Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb.

Vágott
méret

1/3 fekvő

175x74 mm

1/4 DIN

85x113,5 mm

1/4 fekvő

175x54 mm

1/2
álló

1/4
DIN

1/3
álló

1/2
fekvő

1/4
fekvő

1/3
fekvő

Anyagleadási és megjelenési ütemterv
Lapszám

Megrendelési
határidő

Lemondási
határidő

Nyersanyag leadás

Anyagleadási
határidő

Megjelenés

1

2020.11.15

2020.11.29

2020.11.25

2020.12.09

2021.01.06

2

2020.12.20

2021.01.03

2020.12.30

2021.01.13

2021.02.03

3

2021.01.17

2021.01.31

2021.01.27

2021.02.10

2021.03.03

4

2021.02.21

2021.03.07

2021.03.03

2021.03.17

2021.04.07

5

2021.03.21

2021.04.04

2021.03.31

2021.04.14

2021.05.05

6

2021.04.18

2021.05.02

2021.04.28

2021.05.12

2021.06.02

7

2021.05.23

2021.06.06

2021.06.02

2021.06.16

2021.07.07

8

2021.06.20

2021.07.04

2021.06.30

2021.07.14

2021.08.04

9

2021.07.18

2021.08.01

2021.07.28

2021.08.11

2021.09.01

10

2021.08.22

2021.09.05

2021.09.01

2021.09.15

2021.10.06

11

2021.09.19

2021.10.03

2021.09.29

2021.10.13

2021.11.03

12

2021.10.17

2021.10.31

2021.10.27

2021.11.10

2021.12.01

2021.11.14

2021.11.28

2021.11.24

2021.12.08

2022.01.05
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