Dizayn Grup SODEX’06’da!

Dizayn Grup
Bayilerinin
Kýbrýs turu!

Dizayn Grup Sodex'06 Fuarý'na devrim niteliðindeki yeni ürünleriyle katýlýyor. Bu yýl beþincisi düzenlenen fuara 171 metrekarelik
özel standýmýz ile katýlýyoruz. Fuarda yeni ürünümüz Dizayn Oksi
Plus Kombi Borusunu ve Türkiye'nin ilk gezici laboratuarý Dizayn
Mobil Laboratuar'ý tanýtacaðýz. 4-7 Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenecek fuarda ziyaretçilerimizle Hall 1 E-06'da buluþacaðýz.

AYDA BÝR YAYINLANIR

YIL: 1 SAYI:2

TIRAS iSi TARiH
OLDU, TAARiH!
Deðerli Dizayn Dostlarý
Topraðýn uyanýþý, tabiatýn yeniden canlanýþý
bahar, tarih boyunca hep yeni baþlangýçlarýn
simgesi olmuþtur. Zorlu geçen kýþ boyunca kabuðuna çekilen hayat, içinde biriktirdiði potansiyel enerjiyi, güneþin dünyayý ýsýtmasý ile açýða
vurur. Tüm bitki ve canlýlar çýlgýnca bir yarýþ içindedir bu dönemde.
Bahar, Dizayn Grup içinde, zorlu geçen kýþ boyunca geliþtirdiðimiz, ürettiðimiz deðerleri sizlerle
paylaþmanýn zamanýdýr. Her dönem üretken olan
Dizayn Grup bu bahar da pek çok tomurcuk açtý.
Mühendis, tesisatçý ve tüketiciye en iyi kalitede, en sorunsuz ürünleri sunmayý amaç edinmiþ olan Dizayn Grup, yayýnlamýþ olduðu fiyat
listesi ile pazara seksen altý yeni ürün sunmanýn
mutluluðunu yaþýyor. Folyolu boru teknolojisinde týraþlama iþlemini ortadan kaldýran Oksi-Plus
Kombi Borusu, yaðmur iniþi ve toprak altýnda
güvenle kullanýlabilen güçlendirilmiþ Toprak Altý
&Yaðmur Ýniþ Borularý, ýsýtma tesisatýnda büyük
ekonomi ve rahatlýk saðlayan Kolektör-Plus ve
Kombi Baðlantý Parçalarý, pex ve spiral boruyu
bir araya getiren Pipe in Pipe Pex Borular bu bahar sizlere sunduðumuz yeni ürün gruplarýmýzdýr. Bu ürünler hakkýndaki geniþ bilgiyi gazetemizin sayfalarýnda bulabileceksiniz.
2006 Bayi Toplantýsýnda tanýtýmýný gerçekleþtirdiðimiz ve sektörün hizmetine sunduðumuz Dizayn Mobil Laboratuvar, göreve gittiði bayi ve
þantiyelerde test için getirilen boru ve ek parçalarýný Türk Standartlarý Enstitüsü'nden akredite laboratuvar ortamýnda test ederek tüketiciyi bilinçlendiriyor ve tercih ettiði ürünlerin standartlara uygunluðunu bildiriyor. Dizayn Mobil Laboratuvar,
gazetemizin üçüncü sayfasýnda yer alýyor.
Bugüne dek açan tüm çiçekleri ve bu yýlýn tomurcuklarýný, mekanik tesisat dünyasýnýn buluþma noktasý olan SODEX 2006 Fuarý, Salon 1 E06'da yeralan yeni standýmýzda sizlerle paylaþmaktan mutluluk duyacaðýz.
Baharý karþýladýðýmýz bugünlerde, yaþamýnýzýn her yönünde de bir bahar havasýnýn esmesini ve yeni filiz ve tomurcuklarý müjdelemesini temenni ediyorum.

Ersoy ERÇÝN
Pazarlama Müdürü

Piyasada var olan folyolu borularýn hem tüketiciye hem de
tesisatçýya yönelik dezavantajlarýný ortadan kaldýracak,
kombinin radyatörün ömrünü uzatacak, ýsý verimi yüksek,
patentli Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu’nu ürettik.
DÝZAYN GRUP KOMBÝ
BORUSUNDA DEVRÝM YAPTI!
Devrim niteliði taþýyan ve sýradan folyolu borulara
göre pek çok önemli avantaja sahip Dizayn Oksi
Plus Kombi Borusunu PN 25 basýnç grubunda 20
mm ve 90 mm aralýðýnda üretilebiliyoruz. Yurt içinde
TSE 11451 ve uluslar arasý platformda DIN
8077/8078 standartlarýna uygun olarak ürettiðimiz Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu ile týraþlama denilen
folyo soyma iþlemine son veriyoruz. Bu sayede tesisatçýlarýmýz hem zamandan kazanacak, hem de týraþlama iþleminden kaynaklanan yorgunluðunu yaþamayacak.

KUSURSUZ KAYNAK...
Yine Dizayn Grup’un özel üretimi Alýn
Düzeltme Aparatý ve Kaynak Paftasý ile
tesisatçýlarýmýz kusursuz kaynak yapabilecek. Týraþlamadan kaynaklý makina
ve usta hatalarý
nenediyle kaynak sýrasýnda
sorun yaþanýrken,
Dizayn Oksi Plus Kombi
Borusu tesisatçýlarýmýzý bu sorunlardan uzak tutacak. Týraþlama hatalarýndan ya da kýsa parçalarýn traþlanamamasýndan
kaynaklanan fire de ortadan
kalkmýþ olacak.

Dizayn Grup bayileriyle birlikte
Kýbrýs'taydý. 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasýnda düzenlediðimiz Kýbrýs Gezisi 165 kiþinin katýlýmýyla
gerçekleþti. Bayilerimizin hoþça
vakit geçirmeleri ve Kýbrýs'ýn tarihi
dokusunu yakýndan görmeleri için
düzenlediðimiz Girne ve Lefkoþa
özel turlarýnda bayilerimiz, Kýbrýs
Þehitlikleri'ni gezme imkâný buldular. 4 gün süren Kýbrýs Turu'nda
bayilerimize Dizayn Grup'un devrim niteliðindeki yeni ürünlerini
tanýttýk. Önümüzdeki dönemde
de bayilerimizin katýlacaðý yeni
geziler düzenlemeye devam edeceðiz.

3 PATENTLÝ ÜRÜN...
Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu ile hem tüketicimize
hem tesisatçýmýza bugüne kadar hiçbir firmanýn
baþaramadýðý düzeyde avantajlar sunuyoruz. Oksijen geçirme seviyesini
Alman
DIN
8077/8078 standartlarýnýn uygun gördüðü seviyenin altýna
çeken bu yeni ürünümüz, kombi ve radyatörlerin paslanmasýný ve
pas parçacýklarýnýn suyun kalitesini bozmasýný engelliyor.
Sudaki pas ýsý verimini düþürür, kombi ve radyatöre zarar
verir. Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu ýsý verimini sürekli
kýldýðý gibi, kombi ve radyatörün ömrünü uzatýr.

ARTIK BEYAZ RENKTE...
Mevcut folyolu borularda folyo yüzeye yakýn olduðundan üretim beyaz renkte yapýlsa bile yüzey
plastiðinin hemen altýnda yer alan folyodan ötürü
gri renktedir. Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu alüminyum folyoyu ortaya alan teknolojisi ile borularýn
beyaz rengini korumasýný saðlýyor. Bu sayede beyaz renkte ürettiðimiz baðlantý elemanlarý ile uyum
saðlayarak, estetik bir görüntü oluþturuyor. Özel
dokusu boya tutma özelliðine sahip olduðundan,
tüketicimize görüntü açýsýndan da rahatlýk saðlýyor.

Tesisat hatalarýný ortadan kaldýrdýk!
Dizayn Oksi Plus Kombi Borularýnýn baðlantýlarý
yine Dizayn Grup tarafýndan geliþtirilip piyasaya
sunulmuþ olan Alýn Düzeltme Aparatý ve Özel
Kaynak Paftasý kullanýlarak yapýlmalýdýr. Alýn
Düzeltme Aparatý boru alnýnýn boru eksenine dik
olmasýný saðlar. Bu sayede borunun alnýnýn eðik
kaynak yapýlmasý önlenmiþ olur.
Özel Kaynaklý Paftasý da tesisatçý ve kaynak
makinasýndan kaynaklanan hatalarý engelliyor.
Paftadan dýþarý çýkan erimiþ plastik, ustaya doðru
kaynak zamanýný bildiriyor ve aþýrý ýsýtmadan kaynaklanan çap daralmalarýnýn önüne geçiyor.

AYIN SÖZÜ

‘

Herkesin
üç kiþiliði
vardýr; Ortaya
çýkardýðý ,
sahip olduðu ,
sahip
olduðunu
sandýðý.

‘
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Bayilerimizin hoþça vakit
geçirmeleri ve Kýbrýs'ýn tarihi
dokusunu yakýndan görmeleri
için düzenlediðimiz Girne ve
Lefkoþa özel turlarýnda
bayilerimiz, Kýbrýs Þehitlikleri'ni
gezme imkâný buldular.

Alphonse Karr
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’tan yenilikler!
Dizayn Oksi Plus
Kombi Borusu

‘

2005
yýlýnda yapmýþ
olduðumuz Ar-Ge
çalýþmalarý aðýrlýklý
olarak mühendis
ve tesisatçýya
montaj kolaylýðý ve
iþçilik zamanýný
kýsaltan çözümler
sunmak üzerine
konumlandýrýlmýþtý.
2006 yýlýnda da
pazara sunduðumuz yeni ürünler
bu çalýþmalarýn
sonuçlarýdýr.
Üretici firma
olarak bize düþen,
doðru üretimin
yaný sýra ürünün
doðru biçimde
uygulanmasýnýn
önünü
açmaktýr.

zayn Spiral Boru içine geçirilmiþ
þekilde "Pipe in Pipe Pex Boru"
olarak pazara sürme kararý aldýk.
Yýllardýr yurt dýþý pazarý için üretmiþ olduðumuz Pipe in Pipe Borularý yurt içinde de standart 80
m kangal halinde pazara sürüyor
olmaktan firma olarak mutluluk
duyuyoruz. Bu ürünün sunduðu
nakliye, stoklama, iþçilik avantajý
ile uygulayýcýlarýn iþini oldukça
kolaylaþtýracaðýna inanýyoruz.

ruyu, yaðmur iniþ ve toprak altý
uygulamalarý için Dizayn Yaðmur
Ýniþ ve Toprak Altý Borusunu güvenle kullanabilirsiniz.

Dizayn Kombi
Baðlantý Elemanlarý

Dizayn Toprak
Altý ve Yaðmur
Ýniþ Borularý
Doðalgazýn yaygýn kullanýmý
ile büyüyen ýsýtma pazarýnda faaliyet gösteren firmalar ve tesisatçýlarla yapýlan araþtýrmalarýmýzýn sonucunda gözlemlediðimiz
en yoðun beklenti, klasik folyolu
borularýn geliþtirilmesi yönündeydi. Tesisatýn 3-4 saatlik bölümünü
kapsayan, kaynak hatalarýna ve
kas yorgunluðuna neden olan
folyo soyma yani týraþlama iþlemi
folyolu borularýn en önemli sorunu idi. Dizayn Grup geliþtirdiði Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu ile
mevcut folyolu borularýn bu dezavantajlarýný ortadan kaldýrdý.
Ürün Dizayn Grup tarafýndan patenti kendisine ait yepyeni bir teknolojiyle pazara sunuldu. Dizayn
Oksi Plus Kombi Borusu baðlantý noktalarýnda oksijen geçirme
seviyesini Alman DIN 4726'da
belirtilen sýnýrýn da altýna çekiyor.
Klasik borularda fittinglerin tümü
oksijen geçirirken, Dizayn Oksi
Plus Kombi Borusu kullanýlan tesisatlarda plastik fittinglerin sadece boðaz bölgeleri oksijen geçirgenliðine sahiptir. Böylece
kombi ve radyatörün ömrü en az
dört kat uzatýlmýþ ve sistemin ilk
günkü verimliliðini sürdürmesi
saðlanmýþtýr.

Dizayn Pipe in
Pipe Pex Borular

Isýtma sektörünün lokomotif
ürünlerinden olan Dizayn Pex
Plus ve Oksijen Bariyerli Pex'i Di-

Dizayn Grup bina içi atýk su
borularýnda en büyük sýkýntý kaynaðý olan sýzdýrma ve kýrýlma sorunlarýný daha önceden üretmiþ
olduðu Dizayn Kýrýlmaz Boru ile
ortadan kaldýrmýþtý. Bu ürün ile
borudan istenilen en önemli iþlev
olan sýzdýrmama ve kýrýlmama
özelliði mükemmel hâle getirilmiþti. Güçlü araþtýrma ve ürün geliþtirme yapýmýz ile yaðmur iniþi ve
toprak altý uygulamalarýnda kýrýlmaz borunun sýzdýrmazlýk ve kýrýl-

mazlýk özelliðine 'dayanýklýlýk' özelliðini de ekleyerek, Dizayn Yaðmur
Ýniþ ve Toprak Altý Borusunu ürettik. Dizayn Kýrýlmaz Borunun yük
dayanýmý ve ýsý genleþmelerine
karþý direnci %25 oranýnda arttýrýldý. Ayrýca yaðmur iniþinde dýþ ortamda kalan borular ile toprak altýnda kullanýlacak borularýn ezilme ve eðim yapma problemleri
TSE standartlarýna uygun olarak
çözüldü. Dizayn Yaðmur Ýniþ ve
Toprak Altý Borusu ile yaðmur
iniþlerinde kelepçe kullaným sýklýðý PVC borularýn kullaným sýklýðýna uygun hale getirildi. Yaðmur
iniþlerindeki iþçilik zahmeti ve sýk
kelepçe kullanma gereksinimi ortadan kaldýrýldý. 70 mm, 100 mm,
125 mm ve 150 mm çaplarýnda 1
m, 2 m, 3 m ve 6 m boylarýnda
üretilmeye baþlanan Dizayn Yaðmur Ýniþ ve Toprak Altý Borusu
sizlerin kullanýmýna sunuldu.
Artýk bina içerisindeki uygulamalarýnýz için Dizayn Kýrýlmaz Bo-

törlü ýsýtma sisteminde yüksek
sýcaklýklarda kullanýldýðýnda çabuk yorulmaktaydý. Mevcut konutlarda ýsýtma sistemi dönüþümü aðýrlýklý olarak kombi-radyatör sistemi ile yapýlmaktadýr. Bizler kolektörlerimizi "pazar" beklentisi yönünde geliþtirilmiþ
hammaddeden imal etmeye
devam ediyoruz. 'Kendinden
Vanalý Seri' ile uygulamacýlara
daha da büyük kullaným kolaylýðý sunmuþ olacaðýz.

Dizayn Alýn
Düzeltme Aparatý
ve Kaynak Paftasý

Isýtma sistemi konusundaki
son yeniliðimiz ise kombi bað-

lantý elemanlarý üzerine. Rekorlu dirsek ve nipel, pislik tutucu,
çekvalf ve pirinç göbekli vanadan oluþan bu seti yeni fiyat listemizle birlikte pazara sunuyoruz. Isýtma tesisatýndaki ürünlerin malzeme güvenilirliði sýcak
su ile çalýþmasýndan dolayý oldukça önemlidir. Geliþtirdiðimiz
ürünlerin standartlara uygun olmasý ise Dizayn Grup'un olmazsa olmazlarýndan biridir.
Yapýþtýrma deðil, enjeksiyon
olan rekorlu parçalar, plastik
deðil tamamen pirinç göbekli
olan vana, basýnç kaybý katsayýsý optimize edilmiþ olan pislik
tutucu ve çekvalf ile Dizayn
Kombi Baðlantý Elemanlarý,
sektörün vazgeçemediði ürünler olacaktýr.

Dizayn Kendinden
Vanalý Kolektör

Dizayn Grup Türkiye'de
plastik kolektörü üreten ve faydalý model hakkýný alan ilk firmadýr. Yerden ýsýtma sisteminde
kullanýlmak amacýyla üretilen
plastik kolektörler mobil radya-

Dizayn Alýn Düzeltme Aparatý ve Kaynak Paftasý ürünlerimizin doðru uygulanmasýna yardýmcý olmak amacýyla geliþtirilmiþ olan malzemelerdir. Alýn
Düzeltme Aparatý boru makasý
ile dik kesilemeyen boru alnýný

dik hale getiren ve alýnda bulunan fazla folyoyu alarak boruyu
kaynaða hazýrlayan alettir.
Dizayn kaynak paftasý ise
kaynak makinesinden ya da
usta hatalarýndan kaynaklanan
zamanlama ve ýsýtma hatalarýný engellemek amacýyla geliþtirilmiþtir. Kaynak esnasýnda
fazla ýsýtýlan borunun alýn kýsmýndaki form bozulur ve yayýlma gösterir. Eðer birleþtirme
bu þekilde yapýlýrsa iþlem, çap
daralmasý yani fitting içinde
malzeme birikintisi oluþmasýyla sonuçlanýr. Özel geliþtirilen
patentli kaynak paftasý üzerinde bir delik bulunmaktadýr. Bu
delikten dýþarý çýkan erimiþ
plastik ustaya birleþtirme için
doðru zamaný bildirir. Böylelikle makine veya usta hatasýndan kaynaklanan hatalý birleþtirmelerin önüne geçilir.
Dizayn Kaynak Paftasý Dizayn Oksi Plus Kombi Borusunun yaný sýra tüm sýhhi tesisat
borularý ve folyolu borularda da
rahatlýkla kullanýlabilmekte, kullanýcýya büyük faydalar saðlamaktadýr.

‘
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Dizayn Grup Mobil Laboratuvar, TSE tarafýndan
laboratuvar olarak akredite edildiðinden, tüm testleri
TSE güvenirliði ile yapabilmektedir.
Dizayn Grup'ta üretimimizin tüm aþamalarýný
TSE ve uluslar arasý standartlara uygun olarak gerçekleþtiriyoruz. Þimdi de ýsýtma, atýk su, sýhhi tesisat boru ve
ek parçalarýný TSE standartlarýna uygunluðu
yerinde test edebilmek için gezici hizmet veren Mobil Laboratuvar’ý oluþturduk. Testlerin
tam ve doðru olarak yapýlabilmesi için Mobil
Laboratuvar’da kullanýlan araç ve cihazlar
baðýmsýz otoritelerce kalibre edildi.
Dizayn Grup Mobil Laboratuvar, TSE tara-

fýndan laboratuvar olarak akredite edildiðinden, tüm testleri
TSE güvenirliði ile yapabilmektedir.
Mobil Laboratuvar'ý oluþturmamýzdaki temel amaç; ürünleri TSE normlarýna uygun
olarak test ederek, normlara uygun olmayan
boru kullanýmýnýn önüne geçmektir. Böylelikle beklediðimiz sonuç toplumda 'Kalite Bilinci'nin oluþturulmasýdýr. Firma olarak, Mobil
Laboratuvar ile mimar, mühendis ve ustalarýn iþini en doðru þekilde yapmasýna yardým-

cý olmayý, müþterilerin istek ve þikâyetlerini
alarak bu doðrultuda yeni ürünler geliþtirilmeyi hedeflemekteyiz.
Mobil Laboratuvar'daki temel prensiplerimizden biri de, yaptýðýmýz testlerde, farklý firmalara ait ürünlerin markalarýný kapatarak,
ürünler hakkýnda olumsuz yorumlar yapmamaktýr. Objektif olarak yaptýðýmýz deðerlendirmeler ve ortaya çýkardýðýmýz sonuçlarla
toplumu en doðru þekilde bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi amaçlýyoruz.
Mobil Laboratuvar'da sýhhi tesisat, ýsýtma
ve atýksu ürün gruplarýna birçok testler uygu-

lamaktayýz. Sýhhi Tesisat Ürün Grubunda
PPR Metalli Fitingler için, Geçer Geçmez
Mastar Testi (TS 5485, TS 6594, TS 11755),
Boyut ve Tolerans Kontrolü (TS 117555),
Komparatör ile Koniklik Testi (TS 11451),
Basýnç Sýzdýrmazlýk Testi, Torkmetre ile Tork
Testi (Metalin plastiði sýyýrmasý) (TS 11451)
testlerini, PEX Borular için Patlama Basýnç
Testi (TS 10761 TS 10762) Atýksu Ürün
Grubu için ise Kül Testi (TS EN ISO 34515,
TS 201), Atýksu Darbe Testi, Atýksu Conta
Testi, Atýksu Sýzdýrmazlýk Testlerini uyguluyoruz.

Dizayn Grup Ýstanbul Bölge Distribütörlerinden:

VÝZYON A.Þ.

Ýstanbul Anadolu Yakasý'nda faaliyetlerini sürdüren Vizyon
Mühendislik A.Þ.; Dizayn Grup ürünlerinin satýþ ve uygulama
sorumlusu olarak Dizayn Ailesi'ne katýldý. Bölgesinde gerçekleþtirdiði sistemli pazarlama çalýþmalarý ile ön plana çýkan
firma, ürün gamýna Dizayn Grup ürünlerini de ekleyerek sektörde güç kazandýklarýný bildirdi.

Dizayn Grup Ankara Bölge Distribütörü:

ERFIRAT LTD. ÞTÝ

Ýç Anadolu ve Ankara tesisat piyasasýnýn kalbi olan ve Ankara Ulus'ta faaliyet gösteren Erfýrat Ltd. Þti. Dizayn Ailesi'nin bir
üyesi oldu. Kurulduðu günden bugüne plastik boru ticareti
içinde olan firma sahibi Sn. Ahmet Aluç , "Dizayn Ailesi'nin bir
parçasý olmaktan ve üstün kaliteli ürünlerini müþterilerimize
sunmaktan mutluyuz" dedi.

Dizayn Grup’tan eðitim
seminerlerine devam...
Dizayn Grup Eðitim Se-

Trabzon ve Kýrýkkale mer-

mur Ýniþ Borularýnýn üstün-

liklerinin

minerleri tüm hýzýyla de-

kez fabrikalarýnda yapýldý.

lükleri ve uygulamalarý ak-

ancak sektörde standart

vam ediyor. 2006 Bayi

Seminerlerde, yeni ürünle-

tarýldý. Dizayn Grup Pazar-

dýþý üretimin yoðun oldu-

Toplantýsý'nýn hemen ar-

rimizden Oksi Plus Kombi

lama Müdürü Ersoy Erçin,

ðunu ve bayi seminerleri

dýndan baþlayan eðitim

Borusu, Pipe in Pipe Pex

TSE Standartlarýnýn ürün

ile kalite bilincini oturtmayý

seminerleri

Borular ve Toprak Altý Yað-

kalitesi için asgari gerekli-

hedeflediklerini belirtti.

geçen

ay

tanýmlandýðýný,

MILENYUM ’dan estetik
havlupan ve radyatörler...

Havlupan ve Radyatör sektörünün önde gelen firmalarýndan Milenyum; kullanýcýlarýnýn, ýsý ve mimarlýk
firmalarýnýn görüþleri doðrultusunda 3 farklý estetik havlupan tasarýmý gerçekleþtirdi. Ayrýca radyatör ve ringe girme kararýyla sektörde bir adým daha ilerledi. Bununla birlikte 5 renk ve 5 desen standartý ile boya
imalathanesinin yapýmý tamamlanmaktadýr. Milenyum, Sodex Fuarý'nda yeni bayileriyle ve yeni ürünleriyle...
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Yaþamýn kaynaðý su
insana enerji veriyor
Yorucu bir günden sonra ya da günün stresinden arýnmak için yapýlmasý gereken en
önemli ve belki de en güzel þey; þöyle bol köpüklü bir banyo olacaktýr. Suyun rahatlatýcý
etkisi, aslýnda hepimizin sandýðýndan çok daha fazla...
Bizim kültürümüzde olduðu gibi diðer
kültürlerde de su ve banyo yapmak önemli yer
tutmaktadýr. Örneðin Japonya'da banyo yapmak törensel, kutsal bir havada gerçekleþtirilir.
Banyo küveti içinde bütün ailenin buluþtuðu
küçük bir havuza benzer. Önce vücutlarýný
iyice sabunlayan Japonlar, daha sonra durulanýr ve ardýndan sýcak su dolu bir havuzda,
bir saat dinlenirler. Çünkü Uzakdoðu'nun bu
saðlýk düþkünü insanlarý, banyonun rahatlatýcý
etkisini keþfetmeyi baþarmýþlardýr. Sonuç
olarak; su birçok toplum için sadece temizlenmek için deðil, arýnýp, yenilenmek ve yorgunluktan kurtulmak için de birebir...
Aslýnda su uygulanýþýna göre çok rahatlatýcý
hatta tedavi edici olabiliyor. Bunun için;
yýkandýðýmýz suyun sýcaklýðýnýn ne çok sýcak
ne de çok soðuk olmasýna özen göstermeliyiz. Çünkü çok sýcak su kanýn yüze doðru
hücum etmesine neden olur ve ana merkezler
vücuttaki görevlerini daha zor yaparlar. Sýcak
su bazý dolaþým bozukluklarýný da doðurabileceði gibi, kalbi zayýf olanlar üzerinde ise daha
kötü etkiler yaratýr. Sýcak suyun diðer bir deza-

vantajý da, deriyi yumuþatmasý ve varislerin
daha da ortaya çýkmasýný saðlamasýdýr.
Bunun yaný sýra çok soðuk suyun da bazý
zararlarý vardýr. Özellikle yaz aylarýnda tercih
edilen soðuk su, serinletmek yerine aksine
terlemeye yol açar. Damarlarýn önce daralmasýna, ardýndan hemen geniþlemesine
neden olur. Bu nedenle ideal banyo suyunun
sýcaklýðý 33 ile 37 derece arasýnda deðiþir.
Ýstersek eczaneden alacaðýmýz basit bir termometre ile suyun sýcaklýðýný ölçebiliriz.
Suyun faydalý ve tam olarak rahatlatýcý olabilmesi için ýlýk su içerisinde en az 15 dakika
kalmalýyýz. Böylelikle su enerji kazandýrýr,
toksinlerden arýndýrýr ve vücut ýsýsýný dengeler.
Ayrýca suyun tedavi amaçlý kullanýmý da gittikçe yaygýnlaþýyor. Osmanlý döneminde dahi
psikiyatrik bozukluklarýn tedavisinde su sesi
kullanýlýrken, günümüzde suyun her türlü özelliði ayrý bir hastalýðýn reçetesi olarak kabul
ediliyor. Yaþamýn kaynaðý olan su insan hayatýnda vazgeçilmez bir yere sahip, gerçek
mucizedir.

Annenizi unutmayýn!
Mayýs Ayý'nda birçok özel günü
kutluyor olacaðýz. Ancak bunlardan
bir tanesi var ki gerçekten çok özel
bir yere sahip. Evet "Anneler Günü".
Mayýs ayýnýn ikinci Pazar günü, belki her zaman yeteri kadar ilgimizi
gösteremediðimiz, göstersek dahi
senede bir günü yalnýzca 'o'nun günü olduðunu hissettireceðimiz bir
gün hediye edeceðiz annelerimize.
Ülkemizde Mayýs ayýnýn ikinci Pa-

SÝNEMA

zar günü kutlanan 'Anneler Günü',
diðer ülkelerde bir gelenek olarak
kutlanmakta.
Mezopotamya ve Anadolu uygarlýklarýnýn binlerce yýl önce baþlattýðý bu gelenek 20. yüzyýlýn baþýndan itibaren dünya çapýnda kabul
görmüþ. Ülkemizde ise 1955 yýlýndan beri mayýs ayýnýn ikinci pazar
günü 'Anneler Günü' olarak kutlanmaktadýr.

Da Vinci Þifresi

> Tür

: Polisiye/ Gerilim
Göst. Tarihi : 19 Mayýs 2006
Yönetmen : Ron Howard
Senaryo
: Akiva Goldsman
Dan Brown
Dan Brown'un histeri derecesinde çok satan kitabýndan
uyarlanan Ron Howard imzalý
filmde Langdon'u Tom Hanks
Fransýz Müfettiþ Fache'ý ise Jean Reno canlandýrmaktýr. Bu
usta oyuncularýn dýþýnda filmde sürpriz isimleri de görebiliyoruz.

Þampiyonlar
Ligi’nde
dev final
Þampiyonlar Ligi'nde yarý finalde
rakiplerini eleyen Arsenal ile Barcelona Fransa'nýn baþkenti Paris'te oynanacak maçta Avrupa'nýn en büyüðü
olmak için mücadele edecekler. Barcelona grup maçlarýný Werder Bremen, Panathinaikos ve Udinese'nin
önünde lider tamamladýktan sonra
ikinci turda Ýngiliz temsilcisi Chelsea'yi,
çeyrek finalde
Benfica'yý son
olarak da yarý finalde Ýtalyanlarýn
güçlü takýmý Milan'ý elemeyi baþararak finale çýktý. Arsenal de Barcelona gibi grubunu lider
olarak tamamladý. Grupta Sparta
Prag, Ajax ve Thun takýmlarýný gerisinde býrakan Arsenal, ikinci turda Real
Madrid'i çeyrek finalde Juventus'u yarý
finalde de Villareal'i saf dýþý býrakarak
Þampiyonlar Liginde Barcelona'nýn
rakibi oldu.
Arsenal ile FC Barcelona arasýndaki UEFA Þampiyonlar Ligi final maçý, 17 Mayýs Çarþamba gecesi TSÝ
21.45'de, Fransa'nýn baþkenti Paris
yakýnlarýnda SaintDenis'de yer alan
Stade De France'da yapýlacak ve kupanýn bu yýlki sahibi belirlenecek.

ABONE FORMU
Firma

:......................................

Yetkili Adý :......................................
Görevi

:......................................

Adres

:......................................

........................................................

MÜZÝK KUTUSU

MFÖ

>

MFÖ’nün özlemle beklenen yeni
albümü AGU nihayet dinleyicilerle buluþtu. Onbir þarkýdan oluþan albümün iki
parçasýný aslýnda önceden biliyoruz. 'Her
Þey Güzel Olacak' ve 'G.O.R.A' filmlerinin
soundtrack'lerinde yer alan 'Ne Bileyim
Ben' ve 'Olduramadým'.
Geri kalan 9 parçanýn 4'ü Mazhar
Alanson, 3'ü Fuat Güner, kalan ikisi ise
Özkan Uður'a ait. Aranjör olarak, Mazhar
Alanson'un þarkýlarýnda Ýskender Paydaþ, Fuat Güner ve Özkan Uður'un
parçalarýnda ise Turhan Yükseler'in imzasý var. Birer parçada ise Ercan
Saati ve Ozan Çolakoðlu'nun katkýlarýný görüyoruz.

Ýlçe/Ýl

:......................................

Telefon

:......................................

Fax

:......................................

E-mail

:......................................

V.Dairesi :......................................
Dizayn Ýnfo Gazetesi’ne abone olmak için
yukarýdaki formu eksiksiz doldurup belirtilen fax veya posta adresine gönderiniz.
Tüm sayýlar için Müþteri Hizmetleri
ile irtibata geçin.
Müþteri Hizmetleri

0212 886 57 41
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