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PURe technology!

A jövő anyaga.
Poliuretán ipari termékekhez
és újszerű megoldásokhoz.
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A poliuretánnal szinte minden lehetséges.
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Alakítsuk együtt a jövőt – mi készen állunk.

Újszerű ötletek innovatív 
ügyfeleknek.
A puren® több mint 40 éve gyárt kemény 
poliuretán habot. A poliuretán az ipari 
termékek és műszaki alkalmazások 
területén széles körben alkalmazható. 
Sok éves tapasztalatunkra alapozva 
egyre újabb és újabb rendhagyó meg-
oldásokat fejlesztünk poliuretánból az 
ipari alkalmazásoktól az építőipari rend-
szereken át a hangrendszerig. Vég-
eredményben azonban megrendelőink 
bővítik ennek az anyagnak az alkalma-
zási lehetőségeit. Mi mindent biztosí-
tunk, ami a célravezető megoldáshoz 
szükséges. A követelményeket és az 
alkalmazás célját megrendelőink hatá-
rozzák meg. Egy dolog azonban biztos: 
nyitottak vagyunk minden új ötletre és 
bármennyire is rendhagyó megoldásra,
valamint meg kívánunk felelni minden
igénynek. 

Fontos, hogy minden részletet egyez-
tessünk. Adjon nekünk feladatot, 
beszéljen velünk a céljairól és győződ-
jön meg arról, hogy mennyire alaposan 
is értünk a poliuretánhoz.
Így tudunk közösen új utakra lépni.
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Gazdaságos, biztonságos, nagyteljesítményű, hatékony.
A sokoldalú alkalmazhatóság neve: puren® keményhab.

Egy anyag, sokféle lenyűgöző 
tulajdonság.
A szerkezeti anyagok körében az épí-
tőipartól a bútorokig, az orvostechniká-
tól a járműgyártásig, a sportcikkektől a 
szaniterárukig mindenütt megjelenik a 
poliuretán. A PUR, PIR vagy prepolimer 
keményhab tulajdonságait közelebbről 
vizsgálva nem is meglepő ez a széles 
skála. A habgyártáskor szabályozható 
sűrűség lehetővé teszi, hogy a PU, a 
belőle gyártott termék alkalmazásához 
igazodjon.
A hőre lágyuló műanyagokkal ellentétben 
a poliuretán, mint hőre keményedő 
műanyag ellenáll lényegesen magasabb 
hőmérsékletnek is, ráadásul a nyomó-
szilárdsága is lényegesen szélesebb 
tartományban állítható be, valamint ellen-
áll számos, vegyi anyagnak és oldó-
szernek. Emiatt a poliuretánt a legkü

lönbözőbb fedőrétegekkel is lehet 
párosítani – ami hatalmas előny a 
további megmunkálásnál.

A poliuretán egyik meghatározó előnye 
kétségtelenül az egyszerű megmunkálás 
és feldolgozás. A sűrűségtől és anyag-
minőségtől függően a poliuretán kifeje-
zetten finoman és precízen alakítható: 
vágással, fűrészeléssel, marással – a 
megfelelő megmunkálási technológia 
birtokában – még összetett formát is 
megvalósíthatjuk.

Ökológiai szempontból nagyszerű a 
poliuretán környezetvédelmi mérlege. 
A begyűjtött PU hulladékot más, funk-
cionális anyag (mint például a purenit®) 
előállításához használják fel.
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RG típus

30 40 50 60 80 100 145 200 300

Fajsúly kb. [kg/m3], (DIN EN 1602 szerint)*

28-32 37-42 47-52 57-62 77-82 95-100 140-146 186-205 285-310

Nyomószilárdság 10% tömörödés mellett, (DIN EN 826), [MPa] *

0,17-0,21 0,26-0,32 0,35-0,40 0.45-0,50 0,67-0,75 0,87-1,00 1,90-2,10 2,80-3,30 4,90-5,10

Hővezető képesség [W=(m · K)], (DIN EN 12667), *

0,021-
0,024

0,021-
0,024

0,022-
0,025

0,023-
0,025

0,024-
0,026

0,026-
0,028

0,030-
0,032

0,035-
0,040

0,045-
0,050

*laboratóriumban mért adatok

Anyagtulajdonságok:
Freon- és halogénezett fluor-klór-szénhirdogén vegyületeket 
nem tartalmazó poliuretán (PUR/PIR) keményhab nagy-
teljesítményű hőszigetelő anyag, a DIN EN 13165 német 
szabvány szerint, hővezető képessége: 0,021 – 0,05 W/
(m·K), nyers fajsúlya 32 és 300 kg/m3 között, (a DIN EN 
13501-1 szabvány szerinti) C és E besorolás, valamint 
megfelel további nemzetközi szabványoknak. Biológiai és 
építés-ökológiai problémát nem okoz, nem rothad,
újrahasznosítható, ellenáll a penészedésnek és öregedésnek.

Méretek (a fajsúly függvényében):
2000 x 1000 mm, 2500 x 1200 mm
rendelésre eltérő méretben is

Szállított anyag:
megmunkálatlan tömb, letisztázott oldalú tömb, méretre 
vágott, lap, csík/profil, idom

Hőszigetelő vagy szerkezeti anyag?
Megoldást kínálunk minden igényre.

A puren® kemény poliuretán habtermékek valamennyi előnyét a jó megmunkálásnak köszönhetően bonyolult alakra vágott lapok vagy 
komplex forma esetén is pontosan és jól illeszkedő termékekben lehet kamatoztatni.
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A puren® fejlesztése: purenit® –
a meggyőző funkcionális szerkezeti anyag

A purenit® nem duzzad. Az anyagszerkezete 
gyakorlatilag még több napos vízbe merítés 
után sem változik.

A purenit® korszerű homlokzati szerkezetek 
kialakítására is alkalmas.

A kérdés: „Ki kínál többet?”. A purenit® 
jóval több, mint pusztán egy szerkezeti 
anyag. Számtalan felhasználási lehető-
ségének és a kiemelkedő terméktulaj-
donságok sokaságának köszönhetően 
a purenit®-et funkcionális szerkezeti 
anyagnak nevezzük.

A purenit® egy freon- és fluor-klór-szén-
hidrogén vegyületeket nem tartalmazó 
(PUR/PIR) poliuretán keményhab alapú 
termék, amely magas hőszigetelő képes-
séggel és elsőrendű mechanikai tulaj-
donságokkal rendelkezik. A purenit® 
egyesíti a gazdaságosság, a minőség, 
a könnyű megmunkálás tulajdonságait 
és még a dinamikus csavarodásnak is 
ellenáll. A purenit® ugyanúgy megmun-

kálható, mint a fa, de olyan tulajdonsá-
gokat is kínál, amelyekkel a fa és a fa 
alapú anyagok nem rendelkeznek: a 
purenit® érzéketlen a nedvességre és 
nem duzzad meg. Elsőrendű hőszige-
telő képességének és kedvező diffúziós 
tulajdonságainak köszönhetőn a purenit® 
gyakran elsőrendű megoldás építőipari 
célra is. Anyagféleségtől függően a 
purenit® fajsúlya kb. 500 és 700 kg/m3 
között van.
A purenit® ezen kívül ellenáll számos 
vegyszernek, savnak, lúgnak és oldó-
szernek. Ebből következően ezt a puren® 
gyártmányú okos szerkezeti anyagot a 
legkülönbözőbb fedőrétegekkel lehet 
párosítani, ami tovább szélesíti a lehet-
séges alkalmazások körét.
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A funkcionális szerkezeti anyag 
a legkülönbözőbb felhasználási lehetőségekkel.

A purenit® legfontosabb előnyei:
 ugyanúgy megmunkálható, mint a fa
 érzéketlen a nedvességre
 csavarozható és kasírozható, könnyen ragasztható
 könnyű és stabil
 meggyőző hőszigetelő tulajdonságok, nehéz klimatikus 

 körülmények között is
 tartósítószert nem tartalmaz

Magáncélú vagy üzleti alkalmazásra egyaránt : az erős purenit® mag megfelel 
számos követelmények és új mércét jelent a szerkezeti anyagok körében.

Műszaki adatok
Tűzállóság Class E (a DIN EN 13501-1 szabvány szerint)

Hővezető képesség λ = 0,07 W/m·K), DIN EN 12667

Alkalmazási hőmérsékleti tartomány -50°C és +100°C között

Fajsúly 550 kg/m3 (±50kg)

Nyomószilárdság 5,5 … 7,5 MPa (DIN EN 826)

Öregedésállóság nem rothad és nem porlad

Vegyszerállóság Ásványi olaj, aceton, metilén-klorid és más oldószerek, 

higított lúgok és savak

Kasírozható és bevonatolható Különböző fedőrétegekkel

Fokozott mechanikus terhelhetőség

Minden elterjedt ragasztási rendszerrel ragasztható

Rugalmas, egyedileg alakítható, 
gazdaságos és hosszú élettartamú
Szerkezeti anyagként, hőszigetelésként vagy építőelemként 
egyaránt használható. A homlokzati elemektől a nyílászáró-
kig a purenit® gazdagítja az építőipart is. A bútor- vagy jár-
műgyártásban is minden tekintetben meggyőző a purenit®.
Minden olyan területen, ahol magas követelményeket 
támasztanak a jövő megoldásaihoz, kitűnik a purenit® a 
könnyű megmunkálhatóság és a stabilitás tulajdonságaival.
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Különleges feladathoz 
különleges megoldás: puren®

PUR/PIR – mi a különbség?
PUR:
A poliuretán keményhabot (röviden: PUR) 
mindenek előtt a járműgyártásban hasz-
nálják fokozott hőszigetelésre, mert ala-
csony hővezető képességének köszön-
hetően akár 67 százalékkal is jobban 
szigetel, mint a hagyományos hőszigetelő 
anyagok. Ha ráadásul a rugalmasság 
és szívósság is követelmény, akkor a 
PUR a legjobb választás.

PIR:
A PIR a poli-izocianát rövidítése. Ez az 
anyag a hagyományos PUR keményhab 
továbbfejlesztése. A PIR használata 
akkor javasolt, ha hőterhelést is kap az 
anyag, valamint követelmény a nagy 
szilárdság. Ezért a PIR kedvezőbb tűz-
védelmi tulajdonságokat is kínál.

Előnyei:
❚  Tűz esetén NINCS égő lecsepegés
❚  A habtípustól függően -80°C és 
 +120°C között alkalmazható
❚  Fokozott hőterhelésnek is ellenáll 
 a habtípustól függően -196°C és 
 +250°C között
❚  Vízfelvétele a DIN EN 12087 szerint:
 kb. 3 tf%
❚  Diffúziós ellenállási együttható: 
 40-200
❚  Egyedi megkeresésre további 
 műszaki és fizikai paramétereket 
 (nyírószilárdság, nyomószilárdság) 
 is elérhető
❚  Zárt cellaképződés DIN ISO 4590: 
 90-95%
❚ Bonyolult idomok gyártására 
 alkalmas

Az élenjáró technológiai tulajdonságok sohasem véletlenül alakulnak ki, hanem 
mindig a nagyfokú hozzáértés, a rendkívüli innovációs képesség és a megalapo-
zott tapasztalat gyümölcsei. A rendkívüli alkalmazások fejlesztése, kidolgozása 
és megvalósítása ezért a puren®-nél a legjobb kezekben van.
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A jéghidegtől a forróig: szélsőséges 
követelményekre a puren® a legjobb választás

Nagyteljesítményű puren® PIR hőszigetelő anyagból készült csőhéjak – tökéletes 
hőszigetelés rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékleten.

Csővezetékek és berendezések 
műszaki hőszigetelése
Mivel a PIR keményhab messzemenően 
zártcellás anyag, ezért meggyőzően jó 
víztaszító tulajdonságokkal rendelkezik 
a már említett alacsony hővezető képes-
ség mellett. A PIR a hőszigetelő anyagok 
között szinte páratlan módon egyesíti a 
tartósan jó hőszigetelést az alacsony 
szerkezeti vastagsággal. A puren® 
keményhab ezért ideálisan megfelel a 
szélsőségesen nagy hőmérsékleti tar-
tományokra. A puren® -196°C és +200°C 
között kínál termékeket, amelyek a 
nemzetközi specifikációknak megfelelve 
jelentenek új mércét kimagasló hőszi-
getelő képességükkel.
A szükséges idomokat gazdaságosan 
és egyszerűen lehet legyártani, PIR 
anyagból még bonyolult kiszabásokat 
is egyszerű készíteni.

Építőipari alkalmazások
Az új fejlesztésű, ablakok feletti tűzsza-
kasz-határolóval a puren megoldásként 
jelent meg a piacon. Ez a termék új 
mércét jelent a vakolt homlokzati hőszi-
getelő rendszerek tűzvédelmi előírásai-
ban.
Egyszerűen beépíthető, azonos hőszige-
telés biztosítható így a teljes felületen.
A purenotherm BSR nem olvad, nem 
izzik és nem csepeg égve. A többrétegű 
hőszigetelő falrendszerek egyik további 
feladata az épületelemek (például árnyé-
kolók, előtetők, világítótestek) rögzítése.
A puren® rendkívül stabil rögzítőeleme-
ket fejlesztett ki, amelyekkel biztonság-
gal csavarozhatók ezek a szerkezetek 
a szigetelt homlokzatra.
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Mindig új és mindig más - 
alakítás egyedi igények szerint.

Keményhabos technológia – a leg-
jobb alap a meggyőző teljesítményű 
termékekhez.
Igényes és különleges feladatok teljesí-
téséhez meggyőzőek a puren® gyakor-
latias ötletei és szakmai hozzáértése. 
A járművektől a tartályok és csővezeté-
kek, hajók építésén keresztül a repü-
lőgép- és űriparig, valamint az épületele-
mekig minden területen új utakon járunk.

Tömbök, lapok, szabott lemezek, 
profilok vagy idomok? Ön választ.
Ha különleges követelményekről beszé-
lünk, akkor nem csupán a szerkezeti 
anyaggal szemben támasztott minőségi 
követelményekre gondolunk, hanem 
egyedi kialakításra is. Modern gyártó-
berendezéseinkkel megrendelőink tervei-

nek pontosan megfelelő, precíziós kon-
fekcionálást kínálunk. Egy- és kétdi-
menziós marás, mérettartó szabás és 
alakra vágás – a puren® a megbízható 
és első osztályú megmunkálás szino-
nímája.

A legkülönbözőbb kivitelben szállítjuk 
anyagainkat a megrendelőnél történő 
további feldolgozáshoz. A tömböktől a 
kiszabott lapokig ezen a téren is a 
megrendelői követelmények határozzák 
meg, hogy melyik lépésig végezzük a 
megmunkálást. A további feldolgozást 
is szívesen támogatjuk szaktanácsok-
kal.
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A poliuretán valamennyi előnyét a jó megmunkálási lehetőségeknek hála pontosan illeszkedő méretben, 
bonyolult többdimenziós idomként vagy szabott termékben kínáljuk.

puren® keményhab technológia.

Megrendelés szerinti alakítás – 
szállítható kiszerelések.

Tömbanyag:
 A szállítási-és tárolási sérülésektől 

 jobban védett a hámozatlan, nyers
 tömb
 Durva peremezéssel és túlmérettel 

 a mérési pontatlanságok utólagos 
 kiegyenlítésére
 Finomperemezéssel a végleges 

 hasznos méretre vágva
 Kérje le a rendelhető tömbméretek 

 ismertetőjét vagy keressen meg 
 minket az egyedi méretek mennyi- 
 ségfüggő legyártási miatt

Lapok:
 Szabványos tömbméretből szabva
 Szabványméret alatti méretben is 

 rendelhető
 Fűrészelt, csiszolt, egyelt vagy recés

 felülettel

Profilok:
 Fűrészelve kb. 1.000 mm-es méretig
 Profilkészítő marószerszámmal 

 3.000 mm-es hosszméretig

Mart alkatrészek:
 Betétdarabok és síkidomok
 Rajz szerint 2.5 dimenzióban
 Egyedi vagy sorozatgyártás
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A puren® kompozit megoldásai – 
így alapozzuk meg a minőséget.

A puren® PUR/PIR termékskálája.
Minden esetben, ahol a dolgok legbelső 
lényege a fontos, lehengerlő teljesít-
ményt nyújtanak a PUR/PIR anyagok. 
Fedőrétege lehet alumínium, HPL, PVC, 
üvegszál-erősítésű műanyag, fólia vagy 
lemez, fafurnér vagy más laminált 
anyag.
A puren® az anyagokkal tökéletes ala-
pot teremt olyan kompozit szerkeze-
tekhez, amelyek a mag és a fedőréteg 

párosításával innovativ végtermék elő-
állítását teszik lehetővé. Ez az anyag-
párosítás egyre újabb és újabb alkal-
mazásokat tár fel.

A sokféleség egyedi formája: 
a puren® megoldásai.
Aki újszerű megoldásokra törekszik a 
járműgyártásban, az aligha hagyhatja 
figyelmen kívül a puren® szerkezeti 
anyagait. A járműfelépítmények maganya-
gától az (akár +200°C-os hőmérsékletű 
anyaggal is tölthető) tartálykocsi-szeg-
menseken át a járműalkatrészekig a 
puren® mindenhez megfelelő megoldást 
kínál.

A puren® ADR megoldásai a PUR és 
PIR előnyeit a közismert megmunkálási 
technológiák előnyeivel ötvözik.

Könnyű, nagyteljesítményű és gaz-
daságos.
Szinte minden más anyag közül kiemel-
kedve párosítja a PUR/PIR a stabilitást 
és a szilárdságot az alacsony tömeggel 
és a kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal. 
Mivel a járműgyártásban közvetlenül 
arányos a jármű tömegével az üzem-
anyag-felhasználás, ezért a haszonjár-
művek felépítményeit vagy szélterelőit 
egyre gyakrabban gyártják poliuretánból. 
Ezeket az előnyös anyagtulajdonságokat 
használják ki egyre nagyobb mértékben 
a kötöttpályás járműveknél is. 
A puren® termékei megfelelnek a DIN 
5510-es szabvány előírásainak, ezért 
kötöttpályás járművek gyártására is 
engedélyezett. Főként a villamosok, 
metrók és vonatok ajtórendszereit 
készítik gyakran puren® keményhab 
felhasználásával.

A modern tehergépjárművek nagyobb teljesít-
ményük ellenére jóval kevesebb üzemanya-
got fogyasztanak. Minden részletmegoldás 
fontos, amely hozzájárul a megtakarításhoz. 
A puren® keményhab betétes, ezért könnyű 
és alaktartó légterelők pont ilyen, érzékelhe-
tő hatást kiváltó részletmegoldást kínálnak.

Nagyfokú funkcionalitás, alacsony önsúly, egyszerű megmunkálás – kötöttpályás járművek 
PIR betétes ajtórendszerei.
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modur® modellező keményhab: 
a puren® ötletgyára.
A termékek sorozatgyártását megelőzően 
nem csupán a járműgyártásban építenek 
mérethű prototípusokat, hanem minden 
területen is, ahol a formatervezésnek 
kiemelt szerepe van. Ezen a téren a 
modur® jelenti az új mércét. A gépi 
megmunkálástól a kézi finomcsiszolásig 
a modur®-ral a legapróbb részleteket is 
ki lehet dolgozni. A modur® természe-
tesen érzéketlen lakkokkal, oldószerek-
kel és számos más bevonatanyagokkal 
szemben, így a modell felületkiképzése 
is tökéletesen azonos lehet a végleges 
kivitellel.
Ezen kívül számos szabadidőparkban 
felállított és reklámfigura legbelül modur®-
ból készült. Amikor formába öntenek 
egy ötletet, akkor erre a modur® a töké-
letes anyag. A profi formatervezők, 
modellezők és a gyors prototípus-gyár-
tás szakértői nagyra becsülik a munká-
jukban biztonságot jelentő modur®-t.

 

   

  

A merész álmok és az innovatív ötletek 
magja gyakran PUR-ból készül.

Előnyei:
 Megfelelő szilárdság
 Alacsony fajsúly: 30 – 300 kg/m3

 Ideális a szokványos és CNC-
 vezérelt megmunkálási technoló
 giákhoz
 Minden ragasztóval alapozóval, 

 bevonattal, festékkel, lakkal stb. 
 kezelhető
 Tűz esetén NINCS égő lecsepegés
 Ellenáll az időjárás behatásának, 

 -80°C és +120°C között alkalmazható
 Nem bomlik le
 Jó rugalmasságú elemi cellák,

 vízfelvétele csupán kb. 3%
 Nagyfokú stabilitás

A számítógépes grafikától az 1:10 méretarányú, végül pedig a mérethű modellig.
Még járóképes modellek megvalósítására is alkalmas.
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Példamutató minőségi termékek 
és innovatív ötletek

Sikerünk stratégiája: nagyobb 
fokú fenntarthatóság az innovatív 
keményhab-technológiával.
A termékek teljesítménye, a környezet-
tudatosság és a gazdaságos megoldás 
nem zárja ki egymást. Közös feladatunk, 
hogy az erőforrásokat kímélő és a 
fenntarthatóságot szolgáló termékeket 
és megoldásokat fejlesszünk.
A puren® több mint négy évtizede éllova-
sa a rendkívül jó életciklusú termékeknek. 
Nem a rövid távú előny a fontos, hanem 
a folytonosság az élvonalban. Vezető 
technológiai szerepünket sem a véletlen 
szülte. Ahol elérjük a határainkat, ott új 
utakra lépünk, és ahol úgy tűnik, falak-
ba ütközünk, ott jövőbe mutató elkép-
zeléseinkkel törünk előre.
Megrendelőinkkel és üzleti partnereink-
kel közösen fejlesztünk a jövőben is 
minden ágazatban vagy iparágban új 
és úttörő PUR/PIR termékeket, és 
megbízhatóan építjük be azokat meg-
bízóink értékláncaiba.

puren® szerkezeti anyagok – a 
jövőért vállalt felelősséggel.
Termékeink kiemelkedő jellemzője az 
igazoltan alacsony nyersanyag-felhasz-
nálás, az erőforrások kíméletes felhasz-
nálása, a többszörös hasznosítás és az 
újrahasznosíthatóság.
purenit® anyagunkkal egy példamutató 
terméket fejlesztettünk a korábbi hulla-
dékból, amely lehengerlő anyagtulajdon-
ságaival sokoldalú és sikeres lett. Ezen 
kívül a puren® termékek hozzájárulnak 
az energia-megtakarításhoz, a megújuló 
energiatermeléshez és a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentéséhez.

A Calatrava Tower puren® termékekkel épül-
hetett. Az 1992-es nyári olimpiai játékok jel-
képe mind a mai napig lenyűgözi Barcelona 
látogatóit.

A poliuretán keményhab habosításának négy 
szakasza
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A puren® fenntarthatósági szaktudása –
főnyeremény a jövőért.

Legmagasabb szintű 
minőségbiztosítás.
A magas követelményszint egy dolog, 
a megbízható és állandó minőség pedig 
egy másik. Termékeinket a legszigorúbb 
előírások alapján folyamatosan vizsgál-
juk és független szakértőkkel ellenőriz-
tetjük a puren® gyáregységeiben.

Szakértőink gondosan ellenőrzik a 
gyártás valamennyi lépését. Ezen túl-
menően minden alap- és segédanyagot 
szigorú vizsgálatoknak vetünk alá. A 
minőséget ezen kívül független szerve-
zetként felügyeli és tanúsítja az ÜGPU 
(Überwachungsgemeinschaft Polyuret-
han-Hartschaum e.V. ("Poliuretán 
Keményhab Felügyeleti Közösség 
egyesülete")). A német és nemzetközi 
szabványok betartása magától értetődik.

Ismerje meg alaposabban a puren®-t.
A jelen kiadványban bemutatott termék-
csoportokról részletes termékismertető 
anyagokkal állunk rendelkezésre. Igény 
esetén természetesen a pursonic hang-
rendszerről, az építőipari termékekről 
vagy a BOMAT kondenzációs techno-
lógiáról is szolgálunk ismertető anya-
gokkal.

A puren®-re vonatkozó tudnivalókkal 
szolgálunk a www.puren.hu címen 
elérhető honlapunkon is.

Mindazonáltal semmi sem lehet olyan 
fontos, mint a személyes megbeszélés. 
Bármikor készséggel várjuk kérdéseit 
és kívánságait. Hívjon minket vagy írjon 
nekünk: örömmel várjuk megkeresését.
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PURe technology!

puren® gmbh

Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Tel. +49 (0) 7551 80 99–134
Fax +49 (0) 7551 80 99–156
industrie@puren.com
www.puren.com

Kiadványunk és tájékoztató anyagaink legjobb tudásunk szerinti tanácsadással szolgálnak, 
tartalmuk azonban jogilag nem kötelező érvényű. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.©
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