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Megújult címmel köszöntjük olvasóin-
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tek egyik legkritikusabb pontjai. Ma már az is közismert,

kat a lapunk tizenegyedik évfolyamá-

hogy még a legjobb paraméterekkel rendelkező abla-

nak kezdetén. Magyarország egyetlen

kok is nagyságrendekkel rosszabb mutatókkal bírnak,

kizárólagosan nyílászárókkal és árnyé-

mint a homogén határoló szerkezetek. Következményeként a figyelem felerősödött árnyékolók iránt, sőt a

kolókkal foglakozó folyóirata évek óta

gyakorlatban egyre inkább az ablakokkal szerves egy-

szolgálja az érintett szakmákban tevé-

ségként építik az épületekbe. Érthető, hiszen a megfe-

kenykedő vállalkozók, valamint a terve-

lelően kiválasztott anyagokból készített, több fizikai

zők, a kivitelezők és minden e témakör

jellemzőre elektronikusan vezérelt, az épület energia-

iránt érdeklődő informálását.

ellátását biztosító rendszerbe integrált árnyékoló berendezésekkel komoly megtakarítások érhetőek el.
Ez a helyzet nemcsak felértékelte az árnyékolók sze-

Adódik a kérdés: mi indokolta a névváltoztatást, il-

repét, fontosságát, de az ablakok és az árnyékolók el-

letve ez hogyan hat a tartalomra a továbbiakban?

választhatatlan tervezésének és alkalmazásának ékes

Az elmúlt tíz évben megjelent szakmai írások nem-

bizonyítékai is.A gyakorlatban ezt már számtalan vál-

csak a legújabb technológiai fejlesztések bemuta-

lalkozás felismerte. A forgalmazók szinte kivétel nélkül

tásra törekedtek, hanem jelentős segítséget

redőnyökkel kínálják és szerelik az ablakokat, míg egyre

nyújtottak a kivitelezőknek és a fogyasztóknak, az

több eredendően árnyékolástechnikai vállalkozás

igényeiknek és a lehetőségeiknek megfelelő termé-

végez nyílászáró-értékesítést és beépítést.

kek kiválasztásához. Az elméleti és gyakorlati szak-

Az átalakuló, a két szakterület egybeolvadását mu-

emberek által jegyzett cikkek az ablakok, kapuk,

tató jelenséget a felnőttképzés területén figyelhetjük

árnyékolók minden funkcionális tulajdonságát, fizikai

meg a legszembetűnőbben. Az elmúlt két évben az

jellemzőit és az épített környezetünkkel szemben tá-

OKJ-s árnyékolástechnikai szerelő és ablakbeépítő

masztott egyéb elvárásait megismertették az olva-

szakmai képzésén szinte azonos arányban vettek rész

sókkal. Természetesen ez a jövőben sem marad el,

a másik szakterület képviselői. Folyóiratunk az árnyéko-

mert a lapunk továbbra is az új anyagok, technoló-

lástechnikai vállalkozások érdekképviseleti szervezeté-

giák megbízható forrásként kíván működni.

vel kialakított együttműködésre alapozva nemcsak

Az utóbbi években felerősödő energiatakarékos-

nevében újul meg, de reményeink szerint a kor szak-

ságra és a környezettudatos építészetre való törekvés

mai fejlődését előmozdító, a legfontosabb ismeret-

hatására átalakulóban van a közgondolkodás. Ma már

anyagokat bemutató, és az érintett vállalkozások

az épületeinket nemcsak használhatósága és külcsíne

működését segítő lapként működik a továbbiakban.

alapján ítéljük meg, hanem elsősorban a gazdaságos
működtetésük szerint.
Ezért fordult kiemelt figyelem a nyílászárók felé,
mert a hőszigetelés szempontjából az épületszerkeze-
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Szántai Sárközi Ambrus
a MÁR (Magyar Árnyékoló
és Redőnygyártó Egyesület) elnöke

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb médiafigyelője,
az Observer Budapest Médiafigyelő Kft.
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