A tűz varázsa otthonában: hasznos tippek
kandalló vásárlás előtt

Az otthon mindnyájunk számára mást és mást jelent, de a legfontosabb, hogy
amikor hazaérünk, melegség és béke töltsön el. A kandallót nem véletlen
nevezzük az otthon szívének, hiszen ez jelenti azt a pontot a lakásban, ahol a
lángok játéka nyugalommal és boldogsággal tölti el az ott lakókat. Éppen
ezért nem mindegy, hogy milyen kandallót választunk, ezért minden fontos
tudnivalót megosztunk az elektromos kandallókkal kapcsolatban.

Az elektromos kandallók jellemzői
Az összes kandallótípus számos kiváló tulajdonsággal rendelkezik, éppen ezért
egyénfüggő, hogy ön melyiket részesíti előnyben.
Az elektromos kandalló egyik legnagyobb előnye a telepítésének
egyszerűségében rejlik, vagyis van lehetőség különböző kandallóburkolatba is
beépíteni, de a vásárlás után könnyen elhelyezhető a lakás különböző pontjain,
majd a szükséges áramellátás biztosítása után már üzemelhet is.
A használata sem korlátozódik csak a hidegebb időszakokra, mivel minden
készülékben van egy ki/be kapcsolható fűtés funkció, amivel akár nyáron is
élvezhető a kandalló különleges hangulata.

Hogyan működnek az elektromos kandallók?
Az elektromos kandalló olyan fűtőelem, mely hasonlít egy hagyományos
fatüzelésű-, vagy gázkazánhoz, de nem igényel karbantartást a használat során.
Kifejezetten egyszerű és biztonsági működési elvük révén könnyű használatot
biztosítanak.
Az elektromos kandallók élethűen utánozzák a valódi lángok játékát. A gyártók
ezt többféle módszerrel érik el. Az egyik lehetőség, hogy a kandalló közepén
festett műanyag rudak imitálják a valódi tűzifát. Az égéstér aljára festett
anyagcsíkok vannak rögzítve, melyeket egy ventillátor és izzólámpa egészít ki.

A drágább modellek a tűzifa alatt egy forgó reflektort rejtenek, így a lámpából
érkező fény oly módon világítja meg a fát, mintha az valódi tűz lenne. A
modernebb modellekben már színes LED-égőket használnak a tűz imitálására.
Emellett az elektromos kandallók kitűnően fűtenek, teljesítménytől függően
képesek egy nagyobb szobát is hamar meleggé varázsolni. Ezt meleg levegő
áramoltatásával érik el, miközben a lehető legegyszerűbb megoldást kínálják a
használatot tekintve.

Szempontok az elektromos kandallók választása esetén
A kiválasztásnál érdemes alaposan átgondolni, melyik opció a legmegfelelőbb
otthona számára. Mindenekelőtt az első kérdés az, hogy mi lesz a kandalló
célja.
Lehet az fűtés, kiegészítő fűtés vagy a lakás belső terének esztétikai javítása,
minden lehetőségre létezik tökéletes megoldás. Sőt arra is számos lehetősége
van, ha az összes tulajdonságot egyszerre szeretné élvezni.
Mekkora teret szeretne befűteni a kandallóval, illetve van-e lehetőség és
elengedő hely a beépítési munkálatok elvégzésére? Lényeges dolog még, hogy
milyen kandallóbetétet szeretne otthonában, hiszen létezik süllyesztett, falra
szerelhető és a földön elhelyezkedő változat is.
Ebből a kérdésből adódik az egyik legfontosabb szempont, ami a kandallóbetét
stílusát érinti. Határozza meg, mely stílus áll önhöz a legközelebb és mi
biztosítjuk arról, hogy széles kínálatunkban megtalálja a megfelelő
kandallóbetétet.

Milyen hibákat érdemes elkerülni?
A választás természetesen magába hordozza a hibák lehetőségét is. Az első és
leggyakrabban elkövetett hiba lehet a kandalló választásnál az, hogy hibásan
határozzuk meg a kiadásokat a beépítéssel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy
ne a kandallón próbáljunk spórolni, hiszen az olcsóbb kategóriás kandallók
összességében nem érik meg a befektetést.
Azzal is kell számolnunk, hogy ha olcsóbb kandallót választunk, akkor minden
esetben nagyobb az esély a meghibásodásra, ami nem csak plusz költséget
jelent, hanem az időnket és energiánkat is vesztegetjük vele. Összességében
elmondható, hogy a kisebb és a magasabb költségvetésű kandallók
árkülönbsége elenyésző mértékű az esztétika, a megbízhatóság és a tartósság
tekintetében, tehát a megspórolt összeg egyáltalán nem kifizetődő hosszú
távon.
Hiba lehet még, ha nem megfelelő szempontok alapján, átgondoltalanul
választunk kandallót, vagy nem szakértő cég termékei közül választunk. Nem
érdemes és nem is kell felesleges köröket futni.

Miért érdemes prémium elektromos kandallót választani?
A prémium kandallók minden esetben megérik a befektetést, hiszen rengeteg
problémától kímélheti meg magát, amennyiben a magasabb kategóriájú
termékek közül választ. Esetükben biztos lehetünk abban, hogy a kandalló
hosszú éveken át nem fognak meghibásodni, hiszen a magas minőség miatt
kifogástalanul működnek.
Az anyaghasználat, az összeszerelés, a megfelelő és jól megtervezett szerkezet
a biztosíték arra, hogy gondtalanul és problémamentesen élvezheti a kandallók
által nyújtott békés hangulatot. Mindemellett a prémium kandallók a
legmagasabb minőségű anyagokból készülnek, melyek esztétikailag is sokat
hozzáadnak az élményhez.

A tökéletes és makulátlan, hibamentes kivitelezés minden esetben exkluzív
hatást kelt, ellenben az olcsóbb kategóriás opciókkal. A prémium kandallók
általában több évre szóló garanciát is kínálnak, de a legfontosabb szempont
talán az, hogy stresszmentes használatot élvezhet hosszú éveken át.
Bizonyára nem szeretné gyakran viszontlátni a szerelőt, ez a prémium kandallók
vásárlásával elkerülhető. Az elektromos kandallók esetében a lángok
kivitelezésénél kifejezetten szembetűnő, hogy prémium minőségű kandallót
vagy kedvezőbb árfekvésű terméket választott, hiszen a tűz valósághű játéka
nagy mértékben árulkodik a költségvetésről. Végeredményben biztos lehet
abban, hogy a prémium kandallók valóban megérik a befektetést.

A falra szerelhető elektromos kandallók
A falra szerelhető kandallók számos előnnyel rendelkeznek, többek között azért
népszerűek, mert a beszereléshez nincs szükség építési munkálatokra. A fali
kandallók egyszerűen felszerelhetőek tégla, vagy akár gipszkarton falra is.
Olyan belső terekben is felszerelhető, ahol egy nagyobb kandalló elhelyezésére
nem lenne lehetőség. A szabad felületeket bátran kihasználhatja a falra
szerelhető kandalókkal, mindeközben a tűz varázslatos hangulata az otthona
részévé válhat.
Az ALIZ 128 elektromos kandalló például minden stílusú belső térben megállja a
helyét. A kandalló élethű lángszimulációt varázsol otthonába, ami állítható
parázs és lángimitáció opciót is kínál.
A lángok egyedi szépségét egész évben élvezheti, mivel a fűtési funkció
bármikor kikapcsolható. A takarékos LED technológiának köszönhetően
alacsony fogyasztást eredményez, mindemellett telepítése kifejezetten gyors és
egyszerű. A kandalló 750 W vagy 1500 W-os teljesítménnyel rendelhető,
ráadásul 6 különböző méretben elérhető, elegáns kivitelezésű, fekete vagy
fehér burkolattal.

A kényelmes használatot a késleltetett kikapcsolási funkció és egy távirányító is
biztosítja. A kandalló előlapja teljes egészében üvegből készült, a parázságy
körüli széles keret pedig exkluzív hatást kelt.
Ráadásul az élethű, narancssárga lángokkal rendelkező kandalló mélysége
csupán 14 cm. A kandalló üzemeltetése környezetbarát, mert semmiféle
veszélyes füstgáz nem keletkezik használat közben. Hatalmas termékpalettával
rendelkezünk, ha szívesen körülnézne ajánlataink között, akkor falra szerelhető
elektromos kandallóinkat itt megtekintheti.

A beépíthető elektromos kandallók
A beépíthető elektromos kandallók méltán örvendenek nagy népszerűségnek,
hiszen bármely otthonba kényelmesen, csupán pár lépésben beépíthetőek. A
MAJOR 91 fekete elektromos kandalló élethű lángszimulációja például
mindenkit elkápráztat. Az állítható láng- és parázsimitáció teljesen úgy néz ki,
akárcsak az igazi lángok.
A takarékos LED technológiának köszönhetően alacsony fogyasztást
eredményez. A realisztikus lánghatást 3 lángszín közül válaszhatja ki, 5 fényerő
opció közül egy modern, érintőképernyős felületen. Mindemelett rönk, kristály
és kavics látványparázs közül is választhat, kombinálhatja a színeket és a
formákat is.
A csomagban mellékelt távirányító lehetővé teszi a funkciók távoli vezérlését,
anélkül, hogy felállna a kanapéról, míg a késleltetett kikapcsolási funkciónak
köszönhetően bármikor időzítheti a kandalló kikapcsolását. Nem kell attól
tartania, hogy a kandalló egész éjjel működik, ha netán elaludna.
A kiáramló levegő képes felmelegíteni a helyiséget és sokáig fenntartja a kívánt
hőmérsékletet. Külső légbevezetésre vagy szellőztetésre sincsen szükség, mert
a készülék működése során nem használja el az oxigént a szoba légteréből.

Ezen felül a láng működése a fűtéstől független, így egész évben élvezheti a
„tűz” játékát. A beépített termosztát minden esetben fenntartja a
hőmérsékletet, ráadásul két teljesítményszint közül választhat.
A kandallót 8 különböző szélességben rendelheti meg, igény szerint modern,
klasszikus vagy rusztikus stílusú kandallóburkolattal. A MAJOR 91 elektromos
kandalló kiemelkedő tulajdonságainak köszönhetően minden bizonnyal
lenyűgöző ékessége lesz otthonának.

Kandallóburkolatok
Kínálatunkban minden stílusnak megfelelő burkolat közül választhat, melyeket
különböző kandallóbetétekkel kombinálhat. A rusztikus, a modern és a
klasszikus burkolatok számos lenyűgöző darabját találja meg weboldalunkon és
bemutatótermünkben is.
Garantáljuk, hogy széles választékunkban megtalálja a tökéletesen az ön
stílusához illeszkedő burkolatot. Engedje meg, hogy bemutassuk önnek például
a BELVEDERE WHITE kandallóburkolatot, amely lenyűgöző eleganciával és
természetesen a legmagasabb minőséggel bír.
A kávé és fehér színben elérhető burkolat megjelenésének köszönhetően
különleges hangulatot kölcsönöz otthonának. A klasszikus stílusú burkolat
oszlopait barázdák díszítik, tetején pedig egy stílusos virágminta látható. Ez a
burkolat egyszerre letisztult és elegáns, minden otthon legszebb dísze lehet,
minden bizonnyal büszkeséggel tölti el a tulajdonosát.
A gyönyörű kivitelezés mellett az első szembetűnő tulajdonsága a magas
minőség és a pontos tervezés. Egyértelműen látszik, hogy a burkolat igen
magas kvalitásokkal rendelkezik, így méltán tölthet be központi szerepet
otthonában.

Technical Kandalló saját termékei
Cégünk a legmagasabb minőségű kandallókat forgalmazza, melyek hosszú
éveken át családja szolgálatában állnak majd és különleges hangulatot
kölcsönöznek otthonának. Kínálatunkban szerepel LEMONT, a MAJOR, a
RHONE, az ALIZ, a MALINS, az IMPULSE, a PRIME S, a PRIME B, a SUPERIOR, a
MONZA, a DIANA, a BELVEDERE, a LEXIN és a VIP.
Ezek a kandallók és kandallóburkolatok a legmagasabb minőségű anyagokból,
valamint a legkorszerűbb technikával készülnek, így biztos lehet abban, hogy a
választott termék hosszú éveken át kifogástalanul fog működni.
Amennyiben komolyan elgondolkozott azon, hogy kandallót építtet otthonába,
javasoljuk, hogy látogasson el budapesti bemutatótermünkbe, ahol szemügyre
veheti kínálatunkat. Az immár 20 éve működő helyszínen a legnépszerűbb
kandallóbetéteket és burkolatokat tekintheti meg.
A teremben összesen 81 kiállított darab van, tehát kandallóink minden
stílusban, kivitelezésben és formában képviseltetik magukat. A meglehetősen
nagy alapterületű helyszín igazi ötlet-paradicsom és inspirációforrás, hiszen az
új trendeknek megfelelő kandallóktól és kandallóburkolatoktól a hagyományos
stílusú kivitelezésig talál kiállított darabokat.
Amennyiben egyéni ötletei vannak a kandalló megjelenéséről,
bemutatótermünkben számos megoldásra talál opciót, így a terv elkészítése is
könnyebb lesz. Szakértő kollégáink minden kérdésére szívesen válaszolnak, így
ott helyben végleges formát ölthetnek elképzelései.

Amennyiben virtuális sétát tenne
Ne szegje kedvét, ha nincs lehetősége személyesen meglátogatni
bemutatótermünket, hiszen akár virtuális sétát is tehet benne online, a
kanapén ülve. Amellett ugyanis, hogy cégünk tiszteli a hagyományokat,
elkötelezett a fejlődés és innováció mellett is. Ennek okán alkottuk meg a 3D-s
bemutatótermünket, ahol egyedülálló módon tekintheti meg kínálatunkat úgy,
hogy nem kell elhagynia otthonát.
A virtuális bemutatóterem egyik nagy előnye, hogy teljes valójában szemlélheti
meg kandallóinkat, ráadásul egy képernyőn könnyebben tudja felfedezni a
különbségeket kandalló és kandalló között.
A kínálatot így sokkal koncentráltabban tudja megtekinteni, egyszerűbben
hasonlíthat össze termékeket, mert mindent egy képernyőn lát, miközben pár
kattintással navigálhat az oldalon. Ez lehetővé teszi, hogy valóban
megalapozott döntést hozzon akkor, amikor választásra kerül sor.
A 3D-s bemutatóterem nagy előnye még, hogy az összes szükséges információt
egy helyen látja, az adatok könnyebben elérhetőek, sőt visszakereshetőek is.
Amennyiben az egyik kandalló felkeltette érdeklődését, pár kattintással az
összes információ birtokába juthat a termékről, asztala mellől készíthet
jegyzeteket, hasonlíthat össze lehetőségeket és tervezheti meg otthona
ékkövét.
Természetesen kollégáink munkaidőben is várják hívását, amennyiben szakértő
tanácsra lenne szüksége. Célunk, hogy a kandallóválasztás folyamata egy
kreatív, örömteli tevékenység legyen és igyekszünk minden szempontból
megkönnyíteni a dolgát.

A kandallóvásárlás nagy volumenű döntés, de cégünk arra hivatott, hogy
minden lépésben segítsük önt a tervezéstől a kivitelezésig. Célunk, hogy a tűz
varázsát otthonába csempésszük, hogy Ön is megtapasztalja a kandallók
lehengerlő hangulatát. Reméljük, hogy kiadványunk segítségére volt a

döntésben, amennyiben pedig további kérdések merültek fel, bátran vegye fel
velünk a kapcsolatot.

