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Az emberek javarésze ideje 90 %-át ma már belsõ terekben tölti, elsõ-
sorban az otthonában és az iskolában vagy a munkahelyén. Ez egyben
azt is jelenti, hogy az épületek, amelyekben élünk, tanulunk, dolgo-
zunk, játszunk vagy szórakozunk, komoly hatással lehetnek az egész-
ségünkre és az általános közérzetünkre. Egyértelmû tehát, hogy az
épületeinket kell egészségessé és minden szempontból kényelmessé
tenni. 

Egy percig gondolkodjon el azon, hogy ott, ahol most, e cikk olvasá-
sa közben ül, tudná-e jobban érezni magát? Ha a válasz igen, mi kelle-
ne hozzá? Egy kényelmesebb szék vagy fotel? Több fény? Kevesebb
zaj? Friss levegõ? Gondolja végig, mi kell ahhoz, hogy az otthona iga-
zán kényelmes és egészséges legyen! Praktikusan elrendezett? Szép?
Világos? Tágas? Csendes? Biztonságos? Jól alakítható? Télen meleg,
nyáron hûvös? Penészmentes? Egészséges levegõjû? Kis karban-
tartásigényû? Valójában mindez együtt. 

A Multi-Comfort építési koncepció lényege, hogy bárhol a világon
mindenfajta épületet minden szempontból kényelmessé, komfortossá
tegyen annak minden használója számára. Természetesen gazdaságos
és fenntartható módon. Az egészséget és kényelmet szolgáló szempon-
tokat külön-külön és komplex egészként is vizsgálja, teljesítménymuta-
tókat határoz meg az egyes komfortfokozatokhoz, és konkrét megoldá-
sokat kínál hozzájuk. A Multi-Comfort koncepció a különbözõ igénye-
ket négy alapvetõ csoportba sorolja.

Hõkomfort

A kis hõmérséklet-ingadozás is kényelmetlenséget okozhat. A hálószo-
ba túl meleg lehet a pihentetõ alváshoz, az iroda ugyanakkor gyakran
nem elég meleg ahhoz, hogy egész nap ülõmunkát végezzenek benne.
A folyamatos huzattól a végtagok elmerevedhetnek, az ízületek hosszú
távon tönkremehetnek.

A hõkomfortot befolyásoló tényezõk:
légzárás és szellõztetés – a kellõen légzáró külsõ határoló szerkeze-

tek a természetes és mesterséges szellõztetéssel együtt alkalmasak a
megfelelõ légcsere biztosítására;

hõszigetelés – a külsõ térelhatároló szerkezetek hõszigetelése és a
hõháztartás szempontjából kellõen hatékony nyílászárók csökkentik a
téli hõveszteséget és a nyári konvekciós hõátadást;

építõanyagok hõtehetetlensége – az épülethez kiválasztott anyagok
jelentõsen befolyásolják azt, hogy milyen gyorsan érezhetõ az épületen
belüli hõmérsékletváltozás;

napenergia hõhatása – az épület formája, tájolása, az ablakok szá-
ma és mérete, valamint a külsõ felületek hõvisszaverõ-képessége hatá-
rozza meg, hogy a nap hõenergiájából mennyi jut be az épületbe.

A Multi-Comfort épület nagyon kevés energia felhasználásával folya-
matosan optimális hõmérsékletû. Soha nem túl meleg és nem túl hû-
vös, bármilyen tevékenységet is végeznek benne.

Vizuális komfort

Fény nélkül élet sem létezne – a világ egészen más képet mutatna. Az
emberiség számára a fény mindig is a meleget, a biztonságot, az
egészséget és a boldogságot jelentette. Az épületben tartózkodók kül-
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világgal való kapcsolata alapvetõ fontosságú a jó közérzet szempontjá-
ból. Az ablaktalan irodában dolgozók teljesítménye – még ha megfele-
lõ mesterséges megvilágítás áll is rendelkezésre -, jelentõsen elmarad a
jó kilátással rendelkezõ irodában dolgozókétól. 

A vizuális komforthoz hozzátartozik az épületek esztétikai kialakítá-
sa is. A kellemes felületekkel, színekkel megvalósított belsõ tér szintén
komoly hatást gyakorol az abban végzett tevékenység minõségére.

A Multi-Comfort épület minden tevékenységhez optimálisan hasz-
nálja ki a természetes fényt.

Akusztikus komfort

Zajos világban élünk. A világ népességének fele ma már városokban
lakik, körülvéve a közlekedés, a különféle gépek és tevékenységek za-
jával. Legtöbbünk napi szinten kénytelen nem kívánt zajokat elviselni.

Az általános magas zajszint komoly akusztikai kihívást jelent. Kuta-
tások kimutatták, hogy a zajszintet megfelelõen szabályozó irodai és
iskolai környezetben könnyebb koncentrálni és javul a kommunikáció.
A kórházakban a magas zajszint által okozott feszültség és kialvatlan-
ság csökkentése elõsegíti a gyógyulást, kellemesebbé teszi a kórházi

dolgozók munkáját. Az otthonokból kizárt felesleges zaj fokozza a ma-
gánszféra biztonságérzetét.

Elengedhetetlen tehát a környezetbõl az épületbe bejutó, valamint
az épület helyiségei közötti nem kívánt zajok átjutásának megakadá-
lyozása, ugyanakkor fontos az adott helyiségben keletkezõ zajok szük-
séges szintre való csökkentése, a beszédérthetõség fokozása ott, ahol
az a tevékenységnek megfelelõen szükséges. 

A Multi-Comfort épület minden helyiségének zajszintje a benne foly-
tatott tevékenységhez igazodóan kiegyensúlyozott – kizárja a nem kí-
vánt zajokat, viszont megfelelõ minõségben hallhatóvá teszi az akarat-
lagos és szükséges hangokat.

Beltéri levegõminõség

Az ember nem képes nélkülözni a levegõt. Harminc napig túléljük
evés, három napig ivás nélkül, ám levegõ nélkül három percnél nem
élünk tovább.  Minél frissebb a belélegzett levegõ, annál egészsége-
sebbnek érezzük magunkat. A belsõ tér levegõjének minõsége mégis
igen ritkán tervezési szempont. A por, penész és pollen gyorsan leront-
ja az épületben belélegzett levegõ minõségét. Ugyanígy számos, na-
ponta használt vegyszer is irritálhatja a légzõszerveinket. Ilyenek töb-
bek között a különbözõ tisztítószerek, számos textília és bútor.

A belsõ tér levegõminõségét elsõdlegesen javító módszerek:
szellõztetés – megfelelõ légcsere;
légszûrés – a bejövõ levegõ szûrésével a káros részecskék 

nagy része kiszûrhetõ;
a modern építõanyagok egy részét kifejezetten úgy fejlesztették ki,

hogy hatékonyan távolítsák el a levegõbõl a káros illékony szerves ve-
gyületeket.

A Multi-Comfort építési koncepció nem kisebbre vállalkozik, mint-
hogy aktív segítséget nyújtva megpróbálja a tervezõk gondolkodás-
módját a komfort irányába terelni.

Az építési koncepcióról további, angol nyelvû információt olvashat a
multicomfort.saint-gobain.com internetes oldalon.

Szentesi Mária, HuGBC
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