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• energiát takarít meg: télen sötétedéskor a redőnyök automatikusan leereszkednek, így 
a redőny általi hőszigetelés akár 10%-kal is csökkentheti fűtésszámláját. A fény és hő-
mérséklet érzékelővel ellátott automata redőnnyel szabályozhatja a szoba hőmérsék-
letét és csökken a légkondicionáló használatának szükségessége.  

• biztonságos: a jelenlét szimulációt aktiválva az Ön távollétében redőnyei véletlenszerűen 
mozognak, mintha valaki otthon tartózkodna.  

• okos: akár egyenként, szobánként, de még emeletenként is mozgathatja redőnyeit 
külön-külön vagy akár egyszerre.  

• kényelmes: egyetlen gombnyomással az összes redőnye egyszerre működhet.  
• intelligens: akár számítógépével is összeköttetésben lehetnek otthona összes redőnyei 

vagy egyéb árnyékolója. Itt már csak a képzelet szabhat határokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOME MOTION by

SMOOVE RTS

Telis 16  RTSChronis RTSRTSChronis 

A SOMFY új rádiós kapcsolócsaládja 
A divatos külsejű kapcsolócsalád alkalmas egy vagy több motor mozgatására. 
Egyetlen érintés és az árnyékoló a kívánt pozícióba megy. A négy különböző ki-
vitel és a nyolc keret variációja illeszkedik az Ön lakásának berendezéséhez. 
Kompatibilis minden más Somfy rádióvevővel. 

Ön dönt… 
árnyék egyetlen gombnyomásra? 
Válasszon!

A motoros redőnyök  
előnyei
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KEDVES GREDEX PARTNEREK! 

 

Boldogok és büszkék vagyunk, hogy elindult Ma-

gyarországon és a szomszédos országokban a 

GREDEX magazin. Kiadványunk célja, hogy a je-

lenlegi és leendő partnereinket tájékoztassuk le-

gújabb termékeinkről, illetve hogy a használatos 

legalapvetőbb redőny- és szúnyogháló ismere-

tekről információt szerezzenek. 

 

Szeretnénk, ha minden partnerünkben kiala-

kulna a Gredex Kft-ről az a kép, amit a kezdetek 

óta a tulajdonosok szem előtt tartanak, amely-

ben a legfontosabb szá-

munkra a PARTNER és 

annak elégedettsége, il-

letve hogy a Gredex Kft. 

stabil és megbízható 

kapcsolatot biztosítson, 

ami által elősegíti a part-

nerek vállalkozásának 

gördülékeny és könnyebb értékesítési munkáját.  

 

Cégünk családi vállalkozásként nyolc fővel indult 

2001-ben, édesapánk vezetéknevéből adódóan 

Cégünket Grédics Kft.-nek neveztük el. Kezdet-

ben főként redőny és szúnyogháló termékek ér-

tékesítésével foglalkoztunk, mára azonban 

jelentősen kibővítettük, és számos innovatív 

belső árnyékolóval, garázskapukkal, Schüco nyí-

lászárókkal és intelligens épületvezérléssel nö-

veltük kínálatunkat. 

 

Jelenleg cégünk több mint ötven főt foglalkoztat,  

 

 

és ahogyan, a nevünkben is szerepel, évről évre 

innovatív újdonságokat, megoldásokat vezetünk 

be, hogy a lehető legmagasabb minőségi szinten 

tudjuk teljesíteni a piac által támasztott igényeket.   

 

Marketingszempontokat is figyelembe véve 2016-

ban Gredex Kft.-re változtattuk cégünk elnevezését 

(Grédics Exkluzív), amivel célunk volt az is, hogy 

tükrözze a termékeink magas minőségét, de 

megtartottuk benne édesapánkra utalva a Grédics 

nevet is. Immáron büszkén írhatjuk, hogy az 

egyik legnagyobb és 

legelismertebb szerep-

lői vagyunk a hazai ár-

nyékolástechnikai ter-

mékek gyártásának és 

installálásának piacán. 

Amennyiben Ön a cé-

günk partnere, akkor 

előzetes időpontfoglalás esetén bármely bemu-

tatótermünket használhatja értékesítés céljából 

saját ügyfeleik részére.  

 

Irodáink: 

• Pécel Határ utca 3. - központ 

• Budaörs Károly Király utca 57. 

• Győr Pápai út 2. 

• Székesfehérvár Palotai utca 10. 

• Debrecen, Balmazújvárosi út 14. 

 

Időpont-egyeztetés:  

Grédics Tivadar 06/20-982-6693

A rossz cégeket tönkreteszi a válság.  

A jó cégek túlélik.  

A kiváló cégek jobban teljesítenek 

általa.  

(Andrew Grove)
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GREDEX KFT.  
– megbízható, stabil partner a redőnygyártásban

 

Ahogyan érdemes odafigyelni a nyílá-
szárók állapotára, úgy célszerű árnyé-
kolástechnikai rendszerrel is felszerel-
tetni azokat. 
 

 

 Legtöbben úgy gondolják, hogy ennek előnyeit kizárólag 

nyáron lehet élvezni, pedig tény, hogy a redőnyök a téli 

hónapokban is jó szolgálatot tesznek. 

 

Mire gondolunk pontosan? 
 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mai korszerű 

redőnyök kialakításuknak köszönhetően eredményesen 

vethetőek be a kinti hideg ellen is. 

 

Mind az átmeneti hónapokban, mind telente több fokkal 

melegebb lehet a lakásban akkor, ha leengedjük a redő-

nyöket éjszakára. 

 

Természetesen a leginkább szembetűnő hatást nyáron 

érhetjük el az árnyékolók segítségével, hiszen nem csak 

a hőszigetelésben töltenek be fontos szerepet, de tűző 

napsütést is otthonunkon kívül rekeszthetjük segítsé-

gükkel. 

 

Számtalanszor előfordul, hogy a televízió, a laptop vagy 

a számítógép használata akadályokba ütközik éppen a 

monitorra, képernyőre vetődő napsugarak miatt. 

 

Legyen szó akár a kiváló hőszigetelő jellemzőkkel ren-

delkező redőnyökről, a reluxákról, az irodákból jól ismert 

szalagfüggönyökről, vagy éppen a divatos bambusz ár-

nyékolókról, segítségükkel komfortosabb és kényelmesebb 

lehet a lakásban történő tevékenység. 
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GREDEX KFT.  
- már Debrecenben is!
Ezúton is köszönjük a velünk való együttműködése-

teket, aminek hála 2017-ben és 2018-ban a megnöve-

kedett megrendelések tették lehetővé, hogy 2018.12.01.-

től megnyitotta cégünk az új debreceni telephelyét, és 

immáron két helyen gyártjuk minőségi alapanyagokból 

mind magyarországi, illetve külföldi viszonteladóink ré-

szére az árnyékolástechnikai termékeinket. Viszontela-

dóinknak, amennyiben nincs bemutatótermük vagy ne-

tán hiányosak az értékesítési információik, előzetes 

időpont-egyeztetés után jelentkezhetnek egyéni okta-

tásra, amelyet a területi képviselőitekkel lehet egyez-

tetni. 

 

A két telephely lehetővé tette, hogy nagyobb gyártói ka-

pacitással rendelkezzünk, és ezáltal viszonteladóinkat 

szezonban is a téli hónapokban megszokott rövid határ-

idővel tudjuk kiszolgálni, azaz a megrendeléstől számí-

tott 7 munkanapon belül! 
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Redőnyrendszerek: 
• Külsőtokos Lindab tok (műanyag redőnyök esetében) 

• Külsőtokos alumínium tok (trend és az alumínium redőnyök esetében) 

• Külsőtokos vakolható Lindab szerelőfedéllel (nem ajánlott) 

• Külsőtokos vakolható extrudált alumínium szerelőfedéllel 

• Felsőtokos i-therm redőny  

• Felsőtokos vakolható i-therm redőny 

 

A felsőtokos i-therm redőny műanyag és alumínium palást esetében is ugyanaz a tok! 
 

Lindab tok: 

• Egyrészes 

• Hátulja nyitott 

• Szerelni hátulról lehet 

• Alapesetben fehér vagy barna, színterezni lehet felár ellenében 

• Szúnyoghálóval integrálható 

• Vakolható kivitelben is – Lindab szerelőfedéllel (nem ajánlott, mert a Lindab lemez 

nagyon sérülékeny és nagyobb szélesség esetén hullámosodhat a szerelőfedél) 

• A tok eleje 45o-os 

Külső redőnytok méretek

REDŐNYISMERETEK  
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Alumínium tok 

• Kétrészes 

• Hátul zárt 

• Alapesetben fehér vagy barna, színterezni 

lehet felár ellenében 

• Szúnyoghálóval integrálható 

• Vakolható kivitelben is –extrudált alumí-

nium szerelőfedéllel  

• A tok eleje 20o-os  

 

Az alábbi képen látható az alumínium 20o-os tok, ahol jól látszik, hogy 

kétrészes, illetve hogy a hátulja zárt ezenfelül alatta a köríves „rondo” tok, 

javasolt olyan helyekre, ahol kicsi a kávamélység és kilóg a tok!

Vakolható tok esetében az alábbi táblázatban található a tok méretei – e szerint kell a nyílászárót beépíteni

A vakolható redőnyöknél elérhető árjegyzékekben megtalálható a vakolható tokvég. Ha 
az ügyfél oldalanként az ablak kávájánál is szeretne szigetelni, akkor a redőny széles-
ségét vehetik a nyílászáró teljes méretére és a redőnyt vakolható tokvéggel kell hogy ren-
deljék, mert, akkor az ügyfél a redőnyre ráfordulhat oldalanként 2-2 cm-t, és a 
szerelőfedél mindig tökéletesen lefog nyílni.

Vakolható redőnytok   
elhelyezési  útmutató

� � �

1. Áthidaló  
2. Nyílászáró  
3. Szigetelés *  

165 mm Tok esetében:  
A=190 mm B=135 mm  
180 mm Tok esetében:  
A=205 mm B=150 mm  
205 mm Tok esetében:  
A=230 mm B=170 mm  

1. Áthidaló  
2. Nyílászáró  
3. Szigetelés *  
4. Lefutó  
5. Stirodur szigetelés  

1. Áthidaló  
2. Nyílászáró  
3. Szigetelés *  
4. Lefutó  
5. Stirodur szigetelés  
6. Vakolat  

Vakolható tokvég
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ALAPKIFEJEZÉSEK 
Féder: ami az alumíniumpalástot a tengelyhez kapcsolja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rejtett ütköző: meggátolja a redőny betekeredését fel-

húzáskor a tokba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Somfy lock to play: merev felfogató és egyben meg-

gátolja a redőny feltolását

Arriter: csúszásgátló alumíniumpalástok esetében 
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SZÚNYOGHÁLÓ- 
rendszerek

STANDARD TÍPUSOK 
n Fix műanyag- és alumíniumkerettel! 

n Rolós 

n Oldalhúzós    alumíniumkerettel, üvegszálas hálóval! 

n Nyílóajtó 

n Tolóajtó 

 

PRÉMIUM TÍPUSOK 
n Zigzag pliszé alumíniumkeret, szürke háló! 

n Pliszé original 

n Rollout ÚJDONSÁG MAGYARORSZÁGON!!! 
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STANDARD TÍPUSOK - FIX MŰANYAGKERETES SZÚNYOGHÁLÓ 
17 x 32 fix 

 

Anyaga: Műanyag, üvegszálas szúnyogháló 

Alkalmazása: Erős profilkialakítás. Minden ablaktípushoz (műanyag, fa, fém) alkalmazható. Szerelése kívülről történik.  

 

Ajánlott mérethatárok: 

• szélesség: 1200 mm 

• magasság: 1200 mm 

• felület: 1,44 m2 

 

Választható színek: 

• Szerkezetszín: fehér, barna 

• hálószín: szürke 

 

 

 

STANDARD TÍPUSOK – MOBIL SZÚNYOGHÁLÓK 
 

Rolós szúnyogháló 

 

Anyaga: Alumíniumtok, lefutó és záró profilszerkezet, üvegszálas szúnyogháló 

 

Alkalmazása: Esztétikus kialakítású, 45 mm-es tok. Kiválóan illeszkedik minden ablak- 

és ajtótípushoz (műanyag, fa, fém). 

Szerelése kívülről történik. Meglévő redőnyre is felszerelhető. 

 

Ajánlott mérethatárok:  

• 160 cm x 180 cm 

 

Szín: alapesetben fehér RAL9016, barna 8019 

Felár ellenében: RAL szinterezés, RENOLIT fóliás színekben 

Háló: üvegszálas szürke 

 

Oldalhúzós szúnyogháló 

 

Alkalmazása: Esztétikus kialakítású, 45 mm-es tok. Kiválóan illeszkedik minden ajtó-

típushoz (műanyag, fa, fém). Szimpla, illetve duplatokos kivitelben készül. Szerelése kí-

vülről történik. 

Meglévő redőnyre is felszerelhető. 

 

Ajánlott mérethatárok: 

• 120 cm x 260 cm egytokos 

• 121 cm x 260 cm kéttokos 

 

Szín: alapesetben fehér RAL9016, barna 8019 

Felár ellenében: RAL szinterezés, RENOLIT fóliás színekben 

Háló: üvegszálas szürke 
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STANDARD TÍPUSOK – NYÍLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ 
 

Anyaga: 

Alumíniumszerkezet, üvegszálas szúnyogháló 

 

Nyíló ajtó 20 x 40 mm 

Alkalmazása: Strapabíró erős, extrudált vázszerkezet, biztosítva a hosszantartó tökéletes 

működést. Szimpla, illetve dupla kivitelben készül. 

 

Keretes nyíló ajtó 13 x 23 mm 

Alkalmazása: Esztétikus kialakítású, önálló kerettel rendelkezik. Szerelése kívülről történik. 

 

Ajánlott méret határok: 

• szélesség: 1800 mm 

• magasság: 2400 mm 

  

STANDARD TÍPUSOK – TOLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ 
 

Anyaga: Alumíniumszerkezet, üvegszálas szúnyogháló 

 

Toló szúnyogháló ajtó:  11 x 55 mm 

Alkalmazása: stabilabb szerkezet, osztó nélküli kialakítás. Szimpla, illetve duplasínes ki-

vitelben készül 

 

Ajánlott méret határok: 

• szélesség: 1800 mm 

• magasság: 2400 mm 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉMIUM TÍPUSOK – PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓ 
 

ZIGZAG PLISZÉ  

Anyaga: alumínium, pipi (polipropilén) üvegszálas szúnyogháló 

Alkalmazása: esztétikus, kis helyigény, függőleges és vízszintes mozgatás, tökéletes mű-

ködtetési komfort, maximum 4 méter! 

 

Ajánlott méret határok: 

• szélesség: 1200 mm 

• magasság: 1200 mm 

•  felület: 1,44 m2 
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PLISZÉ ORIGINAL 

Anyaga: Alumínium, pipi (polipropilén)üvegszálas szúnyogháló 

Alkalmazása: eredeti japán alkatrészek, prémiumhatás, nincs küszöb, tökéletes működtetési komfort 

 

Ajánlott mérethatárok: 

• szélesség: 2000/4000/6000 mm 

• magasság: 2600 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ROLLOUT 

Anyaga: alumínium, üvegszálas szúnyogháló 

Alkalmazása: eredeti japán alkatrészek, prémiumhatás, nincs küszöb, tökéletes működte-

tési komfort, egyenes háló 

 

Ajánlott méret határok: 

• szélesség: 1600/3200 mm 

• magasság: 2600 mm 

 

 

 

 

 

 

STANDARD TÍPUSOK - ALUKERETES SZÚNYOGHÁLÓ 
 

Választható színek: 

• szerkezet szín: fehér, barna, ral, renolit 

• háló szín: szürke 
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Tavaszi árnyékolás 
 a lakásban és a kertben 

Nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, hogy a meg-

felelő árnyékolástechnikai rendszerekkel kellemes belső 

mikroklíma teremthető az 

ingatlanon belül, de a kert-

ben is komfortosan érezhet-

jük magunkat. A tavaszi 

teendők közé tehát minden-

képpen érdemes beiktatni a szükséges árnyékolástechnika 

beszerelését, kiválasztását. Ha jól választunk, akkor hosszú 

éveken át kifogástalan állapotban szolgálja majd kényel-

münket a termék. A redőnyök remek hő- és hangszigetelő 

jellemzőkkel bírnak, és a beérkező fényt szinte teljesen ki-

szűrhetjük segítségükkel. Irodába vagy otthoni dolgozószo-

bába a szalagfüggönyök is remek választásnak bizonyulnak, 

de ha innovatívabb modernebb árnyékolót szeretnénk, 

akkor a zsaluziák lehetnek jó választású árnyékolók.   

 

Zsalúzia 
A zsaluziák rozsdamentes anyagból készülnek, működé-

sük extrém időjárási körülmények között is tökéletes. 

Széles lamelláik a nap bármely szakában gondoskodnak 

a helyiség megfelelő fényviszonyairól. További előnye, 

hogy véd a nemkívánatos tekintetektől, de ugyanakkor 

szabad kilátást is biztosít.  

 

A gazdag színvilágnak köszönhetően, kitűnően illeszkedik 

a homlokzathoz, a lakás díszí-

tőelemévé válik. Alumíniumla-

mellái színtartóak valamint 

UV-álló felületi lakozással ké-

szülnek, ezáltal hosszú életűek, 

kiváló hőszigetelést biztosítanak. Szabályozható a fénye-

rősség, a lamellák dőlésszögét kurblis, illetve motoros 

vezérléssel változtathatjuk, és ugyanezen kezelőkkel 

A téli hónapok lassan végleg a 
múlthoz tartoznak, és beköszönt 
végre a sokak kedvenc évszakjá-
nak számító tavasz. A természet 
éledésével egyre több időt töltünk 
a szabadban, s amint a hőmérő hi-
ganyszála 20-25 fok fölé emelke-
dik, bizony a lakásban is 
megérezzük, hogy sokkal mele-
gebb van. 

A zsaluzia, a tökéletes külső árnyékoló  
és a modern dizájn ötvözete: esztétikus  

és könnyen kezelhető. 

www.gredexredony.hu14
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lehet felhúzni is. Nagymértékben javítja napos időben a 

belső tér komfortérzetét, illetve meggátolja a betekintést 

úgy, hogy a belső térből ki lehet látni. A zsaluzia megveze-

tése szempontjából létezik sodronyköteles és vezetősínes 

megoldás. 

 

Zsaluzia lamella típusai: 

• Standard (peremezett) 

• Flex (peremezetlen) 

• Z lamella 

  

Kültéri árnyékolók 
A kertbe megéri a mobil napernyők mellett pergolát vagy 

egyéb, terasz fölé kifeszíthető napellenzőt beszerezni, 

hogy a kint töltött időben is védelmet találjunk az erős 

napsugárzás ellen. Ismerve a mostani nyarakat, bizony 

jól jönnek majd a kültéri árnyékolók, melyeket érdemes 

a kert olyan gyakran használt területeire elhelyezni, mint 

a grillező, a medence vagy a kerti bútorok környéke. 

  

PERGOLA - A LUXUS ÉLETÉRZÉS 
A B-200 pergola az egyik legfigyelemreméltóbb darabja 

a BRUSTOR Outdoor Living termékcsaládnak. A teljesen 

automatizált működésű alulamellákkal (16 cm) úgy sza-

bályozza a beeső a napsugarakat, ahogy csak akarja. A 

négy rejtett esőcsatorna észrevétlenül vezeti el a vizet az 

oszloplábakba rejtett lefolyócsöveken át. 

 

VÁLASZTHATÓ EXTRÁK A KÜLTÉRI PERGOLÁHOZ 
A keretbe építhető árnyékoló rolók (screenek) választhatók 

átlátszó ablakkal, így zavartalan marad a teraszélmény. A 

hősugárzó kellemes meleget áraszt, a külön megvásárolható 

LED-világítással még tovább fokozhatjuk a jó hangulatot. A 

B-200 pergola készülhet szabadon álló és homlokzathoz rög-

zített változatban.  

Az alapszínek fehér vagy antracit szürke texturált felülettel, 

de további 200 RAL színben is megrendelhető. A külön meg-

vásárolható eső- és hóérzékelő automatikusan felügyeli a la-

mellák állását. Hasznos kiegészítő, ha nem mindig van 

otthon! 

LED VILÁGÍTÁS – B-200 PERGOLA 
Lamellákba süllyesztett LED szalag / keretben körbefutó 

LED szalag / esőcsatornára szerelt lefelé és/vagy felfelé 

irányított fényű LED szalag (direkt megvilágítás) 

 

TOVÁBBFEJLESZTETT  DIZÁJN 
Ez az Outdoor Living pergola centiméteres pontossággal 

méretre rendelhető. Lehetséges a sarok konzolos kiló-

gatása maximum 2 m-ig, illetve a felület 1/3-áig nagyobb 

vízelvezető képesség - a szélesebb és mélyebb esőcsa-

tornáknak köszönhetően az oszlopok szélesebb nyílása 

gyorsabb vízlefolyást enged. Az alumínium sarokelem 

most már lombfogóval is felszerelt.
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Mit ünnepelünk   
húsvétkor?

A húsvét a keresztény közösségek egyik 
legfontosabb mozgó ünnepe, ami any-
nyit jelent, hogy a kezdete és a vége 
minden évben más napra esik.   
 

A mindenkori húsvét időpontja a Holdtól függ: húsvét 

vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget - azaz március 

21.-ét - követő első holdtölte utáni első vasárnap. A hús-

vét mindenkori időpontja így eshet március 22. és április 

25. közé. 

  

Húsvét előtti napok, hetek 
Hamvazószerda a húsvét vasárnap előtti negyvenedik 

napot, egyben a nagyböjt kezdetét jelenti. A nagyböjt első 

napja a katolikus hitvilág szerint a hamvazószerda, ami 

a farsangi időszak lezárulása utáni első nap. Ezt a hús-

hagyó kedd előzi meg: ilyenkor lehet utoljára húst enni, 

mielőtt hosszú megvonásba kezd az ember.  

 

Bár a nagyböjt negyven napig tart, ez valójában kevesebb, 

mert a vasárnapok még ez idő alatt is kivételt képeznek: 

ilyenkor ugyanúgy lehet húst enni, mint addig. A közel 

hathetes időszak virágvasárnappal zárul, és ugyanezzel 

a nappal megkezdődik a nagyhét. 

 

Nagypéntek: A keresztény felekezetek szerint a húsvét 

előtti péntek. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisz-

tus kereszthaláláról. Nagypénteken tilos húst enni. Az 

ilyenkor szokásos étrend az ecetes-hagymás hal, a rán-
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tott leves, valamilyen húsmentes tészta vagy tojásos, 

tejes ételek. Tipikus böjti, nagypénteki ebéd a bableves 

és mákos tészta is. 

 

Nagypéntek és az időjárás kapcsolta: időjárással kapcso-

latos jóslások is kapcsolódnak ehhez a naphoz. 

 

Eső esetén jó tavaszt jósolnak, de ha nagypénteken szép 

az idő, akkor rossz termés lesz. A víz különösen jelentős 

volt ezen a napon, tisztító erővel bírt. Úgy tartják, aki 

nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog 

a betegség. Ezt a mosdást nemcsak betegség ellen tar-

tották jónak, hanem szépségvarázslónak is. 

 

Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete.  

 

Húsvét 
A húsvét a keresztények legnagyobb és legfontosabb ün-

nepe, e napon ünnepli Krisztus feltámadását. A 40 napig 

tartó böjt (nagyböjt) húsvétkor ér véget, azaz a hústól való 

tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elneve-

zése is. 

 

A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után 

– a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálá-

val nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de 

megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig 

győzelmet aratott a halál felett. 

 

A locsolkodás eredete – és néhány locsolóvers  
A locsolkodás manapság korántsem oly divatos, mint 

anno, a hagyományt többnyire falvakban és vidéki váro-

sokban őrzik – ritkán látni Budapesten népviseletbe bújt 

fiúkat, amint a lányos házakhoz mennek.  

 

A locsolkodás abból a régi korból ered, amikor az em-

berek a vízhez két fontos fogalmat csatoltak: megtisztítás 

és megújulás. Ez a hit a mai napig él, de ez nem az egy-

házi vonal: az egyházi magyarázat (a Wikipedia idevágó 

szócikke szerint) részben a keresztelésre utal, másrészt 

pedig arra a legendára, ami szerint a Jézus feltámadását 

hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták a 

zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák 

vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat. 

 

Vigyázat, locsolóvers! 
Egy kedves:   

Kelj fel párnádról, szép ibolyavirág, 
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ! 
Megöntözlek gyorsan harmat friss illatával, 
Teljen a talicskám sok piros tojással! 

 

Manapság sokkal inkább a muriról szól a húsvéthétfő (ré-

gebben vízbevető és vízbehányó hétfőnek is nevezték), 

mint egyházi tradíciókról, és annak ellenére, hogy a ke-

reszténység az utóbbi évszázadokban az egész világon 

elterjedt, a locsolkodás megmaradt európai (sőt legin-

kább közép-európai) hagyománynak. Csakhogy: manap-

ság a locsolkodást a fiúk valamilyen kölnivel oldják meg, 

régen viszont szó sem volt illatorgiáról, mivel az általá-

ban csoportba, bandába verődött legények a lányokat a 

kúthoz vitték, mertek egy nagy vödör jéghideg vizet, és a 

nyakukba zúdították. Egyes helyeken szokás volt, hogy a 

lányok elbújnak, de ez inkább a játék része volt, nem 

holmi menekvés.  

 

A menet 
A hagyomány szerint egy fiúnak pontos forgatókönyve van 

arról, hogy milyen sorrendben látogatja meg a lányos há-

zakat. Először a keresztanyjához megy, ahol a locsolásért 

cserébe jó pár hímes tojás üti a markát. A keresztanyuka 

után a rokonság lányait, nőit látogatja, majd jönnek az is-

merősök és a szomszédok.  

Régen azt mondták, hogy az a lány, aki bőrig ázik húsvét-

hétfőn, kelendő, akit viszont nem locsolnak, elhervad. 

Eközben persze a fiúkról is kiderült, hogy tetszenek-e a 

lányoknak. Hímes tojás ugyan minden locsolónak járt, de 

ha egy lánynak tetszett egy fiú, virágot tűzött az ingére. 

Akinek pedig a legtöbb virág díszítette az ingét, nyíltan 

tarthatta magát a falu, község, város legkedveltebb fér-

fijának. 
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Bemutatjuk a Protál zsaluziát, ami 
nemcsak árnyékol, hanem egyedülál-
lóan feltolásgátlóval láttuk el,  ezenfe-
lül kizárólag a Protál zsaluzia esetében 
nincsenek felhúzó szalagok!  
 

 A PROTAL zsaluzia, a BAUMANN HÜPPE cég pré-

mium minőségű terméke, amely egyesíti a zsaluziák tö-

kéletes fényjátékát a redőnyök biztonsági funkciójával. A 

speciális 96 mm-es lamellák között nincsen semmilyen 

zsinóros, vagy szalagos megvetés, felfüggesztés.  

 

Teljes, úgynevezett panoráma kilátás biztosít a lamellák 

között. A lamellák gumírozása elősegíti a tökéletes fény-

zárást és a halk működést. Az extrudált lefutó sínekbe 

helyezett mechanikus lánc szerkezet biztosítja a lamel-

lák mozgását, billentését és rögzítését. Kimagasló szél-

védelemmel rendelkezik.  

 

A szerkezetbe épített biztonsági érzékelő biztosítja az 

akadályérzékelést, megakadályozva ezzel a termék meg-

hibásodását. Teljesen leeresztett állapotban a termék 

biztonsági zárszerkezete automatikusan blokkolja a 

lécek feltolását, megnehezítve ezzel egy esetleges betö-

rést. Robosztus kinézetével kiválóan illik régi stílusú épü-

letekhez is. Működtetése kézi hajtókarral vagy motorral 

történik.  

 

Már a háztervezés fázisában érdemes az árnyékoló tok-

szerkezetének a kihagyása a nyílászáró felett a lépcső-

zetes áthidalóban, a vakolható tokos rendszerrel 

szigetelés után a tok nem látszik. Meglévő, már beépített 

nyílászárókra is rögzíthető látszó tokos megoldással, 

mely szintén lehet „ L” vagy „U” alakú.  

Széles színpaletta: a szerkezet a RAL színskála bármely 

színében, míg a lamella 21 féle színben rendelhető. In-

telligens vezérlések beiktatásával növelhető a komfor-

térzet, valamint energia megtakarítás is realizálható.  

Legyen szó vezetékes vagy vezeték nélküli technológiá-

ról, előre programozott mozgatásról, szél/fény védelem-

ről cégünk minden eshetőségre kínál alternatívát.  

 

A termék csak a Gredex Kft. kínálatából rendelhető! 

A PROTÁL ZSALUZIA 
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ABEMUTATTÓTERMEINK

Pécel, Határ út 3. KÖZPONT 
Tel: 06/28-452-444 
 
Debrecen, Balmazújvárosi út 14. 
Tel: 06/52-256-748 
 
Budaörs, Károly Király utca 57. 
Tel: 06/23-311-550 
 
Győr, Pápai út 2. 
Tel: 06/96-259-843 
 
Székesfehérvár, Palotai utca 10. 
Tel: 06-22-419-831  
 
www.gredexredony.hu
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