
         Die Service-Teams der GE-WO beraten und informie- 
         ren Sie gerne zum umfangreichen Leistungsspektrum  
         der GE-WO und zu den Vorteilen des genossenschaft- 
         lichen Wohnens.

Gerne beraten wir Sie persönlich: 

Servicebüro Essen 
Kaulbachstraße 27 
Mittwoch: 15.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Donnerstag: nach telefonischer Absprache 

Servicegebäude Oberhausen 
Bergstraße 40–42 
Montag: 09.30 Uhr – 12.00 Uhr 
Mittwoch: 15.00 Uhr – 18.00 Uhr  
           Einlass bis 17.30 Uhr 

und natürlich nach telefonischer Absprache 

A 42 aus Richtung Essen: 

 - Autobahnausfahrt OB-Zentrum rechts abbiegen 
 - an der AS OB-Osterfeld rechts abbiegen 
 - an der Ampel links auf die Bottroper Str. abbiegen 
 - 2. Straße (an der Ampel) links in die Rheinische Str. 
   abbiegen und  der Straßenführung folgen 
 - an der 3. Ampel links auf die Bergstr. abbiegen 
 - nach ca. 100 m finden Sie uns auf der rechten Seite! 

A 42 aus Richtung Duisburg: 
 -  Autobahnausfahrt OB-Zentrum links abbiegen 
 -  an der AS OB-Osterfeld rechts abbiegen 
 -  an der Ampel links auf die Bottroper Str. abbiegen 
 -  2. Straße (an der Ampel) links in die Rheinische Str. 
  abbiegen und der Straßenführung folgen 
 -  an der 3. Ampel links auf die Bergstr. abbiegen 
 - nach ca. 100 m finden Sie uns auf der rechten Seite! 

Bize şu şekilde
ulaşabilirsiniz

GE-WO - her zaman
hizmetinizdedir

ve daha fazla hizmet

Gemeinnütziger Wohnungsbau eG
Bergstraße 40-42
46117 Oberhausen
Telefon (02 08) 89 93-0
Telefax (02 08) 89 93-280
info@ge-wo.de
www.ge-wo.de

Internet üzerinden de
bize ulaşabilirsiniz
Internet adresimiz:
www.ge-wo.de

Wohnen - fair und mehr Wohnen - fair und mehr

GE-WO´nun danşmanlk ekibi GE-WO´nun genişkapsaml    
hizmetleri ve koooperatif evleri hakknda size  
danşmanlk  hizmeti sunmaktan ve sizi bilgilendirmekten 
memnunluk duymaktadr.       

Size şahsi danşma hizmeti sunmaktan memnuniyet 
duyarz 
Danşma Bürosu – Essen 
Kaulbachstaße 27 

Dansma saatleri: 
Her çarşamba: 15.00 – 17.30 aras 
Perşembe günleri telefonla randevu alnarak 

Danşma Bürosu – Oberhausen 
Bergstraße 40 –42 

Her pazartesi        9.30 – 12.00 aras 
Her çarşamba    15.00 – 18.00 aras 
En son içeri alma saati                              17.30 arasi 
 

Tabii ki telefonla randevu alarak 
 

Essen yönünden A 42 üzerinden 
- OB- Zentrum çiksnda sağa sapnz 
- AS-OB Osterfelde´de tekrar sağa sapnz 
- lambada solda Bottroper Str.´ ye sapnz 
- 2. anayolda (lambada) solda Rheinische Str. ye sapnz 
- yolu takip ediniz 
- 3. lambada solda Bergstr.´ ye sapnz 
-  yaklaşk 100 metre sonra sağda bizi bulacaksnz.  
 
Duisburg yönünden A 42 üzerinden 
- OB- Zentrum çikisinda sağa sapnz 
- AS-OB Osterfelde´de tekrar sağa sapnz 
- lambada solda Bottroper Str.´ ye sapnz 
- 2. anayolda (lambada) solda Rheinische Str. ye sapnz 
- yolu takip ediniz 
- 3. lambada solda Bergstr.´ ye sapnz 
- yaklaşk 100 metre sonra sağda bizi bulacaksnz. 
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Doğru ısıtma ve
havalandırma

enerji tasarruflu
ısıtma ve

 4. Havalandrma esnasnda kalörifer-
lerinizi kapatnz, yada termostat 
stma ventilini *- isaritinin olduğu 
yere kadar çeviriniz! 

 
 
5.  Hava dolaşmn engellemeyiniz!  

 
Bu özellikle dş duvarlar için önemlidir. Bu nedenle 
mobilyalar duvardan en az 5 cm uzaklkta olmak 
zorundadr, özellikle bu mobilyalar kapal taban  
üzerinde ise. 

 
6. Istma araçlarn örterek, uzun 

perdeler ve  önüne yerleştirilmis 
mobilya ile s vermesini 
engellemeyiniz! 
 
Evinizin stlmasna ve havalandrlmasna özellikle 
önem veriniz. Bu şekilde rahat ve ayn zamanda 
sağlkl bir eve sahip olursunuz! 

 
7. Evinizde bir termometre ve 

hygrometre (nem ölcü aleti) 
bulundurunuz! 
 

     Çünkü oda scaklğnn 20 - 22 derece, havadaki nem 
orannn ise % 40 – 65 arasnda olmas, evinizde 
kendinizi rahat hissetmeniz açsndan önemli bir 
faktördür. 

1.  Bütün odalar yeterince ve ayn şekilde 
havalandrnz! 
 
Bu, sürekli kullanmadğnz yada scaklğn  
düşük tutmak istediğinizodalar için de  
geçerlidir. 

 
2. Az sttgnz odalarn kaplarn sürekli 

kapal tutunuz! 
 
Oda scaklğ 18 derecenin altna  
düşmemelidir. 

 
 3.  Evinizi ihtiyacnza göre ve enerji 

tasarrufuna   uygun, bilinçli bir şekilde 
havalandrnz! 
 
Bu, ancak pencere ve kaplarn 5-10 dakka tamamen açk 
tutulduğu ksa ve yoğun “birden havalandrma” yöntemiyle 
mümkündür. Bu şekilde kirlenmis nemli  hava dişar atlp 
onun yerine kuru ve temiz havann içeri girmesi sağlanms 
olur.  

 
Pencereleri yar açk tutarak sürekli havalandrma
yönteminden  kaçnnz, çünkü bu durum önemli oranda
enerji ve s kaybna yol açar. 
  
Havann kirlenmesi ile beraber içindeki nem oranda azalr.
Bu arada duvarlarda ve evin içinde ki eşyalarda depolanmis
büyük oranda s odada kalr. Pencereler kapatldğnda,
içeri giren temiz havann bu s sayesinde daha çabuk
snmas sağlanms olur.   
 

       Evde olduğunuz zaman evinizi, birden havalandrma 
yöntemiyle günde bir kaç kez havalandrmalsnz.   
Çalişanlar ise en azndan sabah ve akşam bunu yapabilirler.

 
     Grundsätzlich verbindlich ist die deutsche Fassung. 

 
Odada ki hava sadece belli oranda nem
içerebilir. Oda scaklg ne kadar artarsa havada ki
nem oranda o kadar artar. Su buharna doymus
hava soğuduğunda içindeki buhar haline gelmis suyu
(su buharn) sv halinde dşar verir. Bu sv, odada
scakaklğn en düşük oldugu yüzeylere yerleşir. Bu
yüzeyler genelde pencere ve onu çevreleyen
alanlardr. 
 
 
 
Yanlş havalandrmann sonuçlar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 nemli yerler ve nem lekelerinin oluşmas 
 küflenlenme 
 duvar kağtlarnn sökülmesi 
 evde oturanlarn sağlğnn olumsuz etkilenmesi 
 evin temel yapsnn zarar görmesi 
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