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4+1 érv a megfelelő szigetelés mellett 
 

Felújításkor egyre többen döntenek otthonuk szigetelésének korszerűsítése mellett. Ezzel az 
eljárással nemcsak kiadásainkat redukálhatjuk hosszabb távon, de a környezetünket is kímélhetjük, 
sőt még az egészségkárosító hatásokat is megelőzhetjük. 
 

1. Pénztárcabarát megoldás 

A környezetvédelmen túl a költséghatékonyságban is megmutatkozik a hőszigetelés hasznossága. Az 
eredményesen szigetelt otthon jelentős összegeket tarthat a családi kasszában, hiszen szemmel 
láthatóan csökkenti a költségeket a melegebb hónapokban is. A megfelelően választott vastagságú 
szigeteléssel a házfalak hőmegtartó képessége javul, így a hőveszteség minimálisra csökken. 
Fejújításnál ajánlatos megbízható, profi szakember segítségét kérni, aki alaposan felméri az ingatlan 
lehetőségeit, így a szigetelésre szánt összeg gyorsan megtérülhet.   

2. Óvja a környezetet 

A hőszigetelés nemcsak a háztartási kiadásokat csökkenti, de a környezetünket is tehermentesíti. A 
falak szigetelésének egyik legnagyobb előnye, hogy nyáron kellemesen hűvösen tartják az ingatlant, 
télen pedig tovább tartják benn a hőt. Ezáltal nyáron kevesebbet kell igénybe venni a légkondicionáló 
szerkezeteket, télen pedig kevesebb fűtőanyag szükséges. A fűtőanyag csökkentése és a hőveszteség 
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mérséklése zöldebb háztartást eredményez. A hőszigeteléssel kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe 
és az ökológiai lábnyom is csökken. 

3. Csökkenti az egészségügyi panaszokat 

A megfelelő hőszigetelés csökkenti az egészségügyi kockázatokat, ezáltal élhetőbb környezetet is 
teremt. A szigetelés nélküli falakon hőhidak keletkezhetnek, amelyek hosszú távon makacs 
penészfoltokhoz vezethetnek, belélegezve pedig a szervezetbe juthatnak. Különböző vegyszerekkel 
ideig-óráig megállítható a folyamat, de ez az eljárás csupán átmenetileg oldja meg a helyzetet. Igazán 
az energiahatékony szigetelés megszünteti a páralecsapódást a hideg falakon és meggátolja a penész 
visszatérését. Érdemes nemcsak a közvetlen lakókörnyezetben, de az ingatlanhoz tartozó garázsban is 
kellő figyelemmel kísérni a levegő mozgását. A Hörmann csúcsminőségű HKSI belső klímaérzékelője 
kiválóan felügyeli a garázson belüli páratartalmat és szabályozza a megfelelő szellőztetést. Amint a 
páratartalom túl magas szintet ér el, a rendszer kinyitja a kaput, és vissza is zárja, amikor az optimális 
mértékre csökkent.  

4. Belsőépítészeti megoldásokkal még hatékonyabb 

Az ingatlan belső terében is ajánlott odafigyelni az energiaveszteség csökkentésére. A nyílászárók 
cseréje megkerülhetetlen az energiaspórolás tekintetében, akárcsak a hőhídmentes házbejárati ajtó. 
A Hörmann ThermoSafe termékcsaládja új generációt jelent a környezetbarát, kiváló hőszigetelésű 
ajtók területén. Az alumínium házbejárati ajtók a kifogástalan hővisszatartás mellett magasfokú 
biztonságot is nyújtanak betörésgátló felszereltségüknek köszönhetően. A prémium termékek modern 
megjelenést tükröznek, és egyedi kialakításokat tesznek lehetővé: több mint 70 ajtómotívum áll 
rendelkezésre a moderntől a klasszikus változatokig. 

5. Növeli az ingatlan élettartamát 

A modern, zöld építészeti megoldások meghosszabbítják az ingatlan élettartamát és értékállóságát. 
Ezáltal növelik az épület értékét is az ingatlanpiacon, hiszen az energiahatékony otthonok egyre 
kelendőbbek a vásárlók körében. A korszerűbb otthonok ára folyamatosan növekszik a kereslettel 
egyenes arányban. 

 

 


