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Rövid bemutatás:
A tervezett ikerházak Budaörsön, az Őszirózsa utca 31-33-35. szám alatti telkeken valósulnak meg. Az Őszirózsa
utca megközelíthető a Szabadság út, illetve a Baross u. irányából is, zsákutca jellegű rész, nagyon minimális
átmenő forgalommal, az utca ezen szakaszán 30km/h a maximálisan megengedett sebesség.

A telekosztást követően egy magánút került kialakításra, mely közforgalom céljára nem kerül átadásra, ezen
magánút kizárólag az itt kialakításra kerülő hat darab telek megközelítését szolgálja, az utcafronton is elektromos
kapu kerül felszerelésre.
A kialakított telkek összközművesek, méretük jellemzően 700-770m2 közötti.
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A fenti rajz sematikusan ábrázolja a kialakításra kerülő telkeket, illetve az épületek tervezett elhelyezését
A telkek 20%-os beépíthetőséggel rendelkeznek, ebből kifolyólag egy-egy ikerházrészhez kb. 350-380m2
telekrész fog tartozni, melyből kb. 70-80m2 területet vesz el a felépítmény, a fennmaradó részen kerül
elhelyezésre 2db felszíni parkoló minden lakóegységhez, illetve kerül kialakításra a kertrész.
A kivitelezés tervezett kezdete 2017. március., tervezett átadás: 2017. IV. negyedévtől, műszaki tartalom és
szerződéskötés függvényében.
A telkek tehermentesek, nem kívánunk banki hitelt igénybe venni a kivitelezéshez. A generál kivitelező
legközelebbi referencia munkája Budaörsön a Nárcisz u. 3. szám alatt és a Szarkaláb u. 10. szám alatt tekinthető
meg.
Épületeink az „A” energetikai besorolást érik el!

info@itthonotthon.hu | www. itthonotthon.hu

Budaörs, Őszirózsa u. 31-35. szám alatti ikerházak

Fizetési ütemezés:
30% szerződéskötéskor
10% földmunka, vb sávalap, kavicságy, vízszigetelés, vasalás, térbeton elkészültekor
10% földszinti és emeleti főfalak, vb. födém elkészültekor
10% tető szint felépítmény, beslő vb. lépcső, válaszfalak elkészültekor
10% gépészeti és elektromos alapszerelés elkészültekor
10% aljzatbeton, belső vakolás, külső nyílászárók beépítését követően
10% homlokzati hőszigetelés, belső glettelés, hidegburkolás, homlokzati színezés elkészültekor
10% melegburkolás, belső nyílászárók beépítése, gépészeti és elektromos szerelvényezést, durva
tereprendezést, parkoló és járda viacolor elkészültét követően
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Műszaki leírás, műszaki tartalom:
Beépítési adottságok:

Az építési telek területe:

702 m2

Övezeti besorolása:

Lke-2/0

Beépítés jellege:
Beépíthetőség:
Szintterületi mutató:
Homlokzat magasság:
Zöldfelületi mutató:

oldalhatáron álló (esetünkben szabadon álló)
20 %
0,7
max. 6,00 m
min. 50 %

ebből következően:
Beépíthető bruttó alapterület:

702 x 0,20 = 140,40 m2

Szintterület max.:

702 x 0,70 = 504,00 m2

Min. zöldfelület:

702 x 0,50 = 351,00 m2

A tervezett épület a fentieket kielégíti, mivel:
Beépített terület:

140,29 m2 < 140,40 m2
19,98 %

Tervezett szintterület:

121,09 m2 < 504,00 m2
17,81 %

Homlokzat magasság:
Zöldfelületi mutató:
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Építészeti kialakítás, tervezési programnak való megfelelés:

1. Az előzmények, általános információk
Az építési telek Budaörs egyik kertvárosias részén, a sportpálya mögötti területen fekszik, ahol még több
helyen keskeny nadrágszíjtelkek találhatók. Egy Beruházó néhány ilyen nadrágszíjtelek megvásárlásával, és a
terület újraosztásával 5 db jó arányú építési telket szabályozott ki, melyek egy az Őszirózsa utcára merőleges
magánútról tárhatók fel. Az Építtető az egyik ilyen kiszabályozott telekre kíván egy kétlakásos lakóházat építeni,
melynek összes hasznos területe 300 m2 alatti, tehát egyszerű bejelentéssel bonyolítható az építkezés
megkezdése. Ehhez készült a mellékelt kiviteli tervdokumentáció szakági munkarészekkel, műszaki leírásokkal.
A tervek a területileg illetékes építéshatósággal, és a Főépítész-asszonnyal több ízben egyeztetésre kerültek, a
végső kialakítás ezeknek megfelelően készült el az általános építési szabályok, valamint a HÉSZ
rendelkezéseinek megfelelően. Az övezeti előírás erre a területre oldalhatáros beépítést javasol, de mi
optimálisabbnak tartottuk a szabadon-álló telepítést – természetesen a nagyobbik oldalkert szélességét az előírt
min. 6,00 m-re terveztük.
2. A munka leírása
Az Építtető célja egy a paramétereket lehetőség szerint minél jobban kihasználó, modern formavilágú,
alápincézetlen, földszint+emeletes, magastetős, kétlakásos lakóépület létesítése. A dokumentáció műszaki tervei
(kiviteli tervek) az elfogadott vázlattervnek megfelelően készültek.

3. A tervezési koncepció általános leírása
A tervezési terület az Őszirózsa utca felé, keleti irányba enyhén lejt (~ 5 %), ezért a felsőbb szinteken a
belváros felé értékes panoráma nyílik. Az épület magassági elhelyezésénél részint a földmérleg optimalizálása,
részint a jó megközelítés és terepcsatlakozás, és nem utolsó sorban a HÉSZ terepalakításra vonatkozó
rendelkezéseinek betartása volt a cél. A telket a magánútra merőleges vonallal hosszában osztottuk meg a két
lakás között, a lakáselválasztó fal gyakorlatilag ezen a vonalon fekszik, az épület kialakításában lényegében
ikerház – az alsó két szint kisebb válaszfalazási különbséggel egymásra szimmetrikus, de a völgy felőli (alsó)
lakás csak két szintes, míg a felső egy tetőtéri szintet is magába foglal. A lakások bejáratai az oldalkertekbe
kerültek, a terepre-ültetés miatt a felső bejárat előtti járdát kis mértékben be kell metszeni a terepbe, míg az
átellenes oldali bejáratnál kismértékű feltöltéssel lehet a csatlakozó terepet a fsz-i padlószinthez igazítani. A
házat eredetileg lapostetősre terveztük volna, de a HÉSZ az I. emelet felett csak tetőteret enged kialakítani, ezért
az I. emelet feletti attikától visszahúzott magastetős tömeg került a legfelső szintre.
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4. A tervezés előzményei
A megbízó egy bő évvel ezelőtt körvonalas elképzeléssel kereste meg irodánkat. A telkek átosztása akkor
még folyamatban volt, azok méretét, pontos kialakítását részben a szakmai tanácsaink is befolyásolták. A
viszonylag hosszú tervezési folyamat során az egyes helyiségek elhelyezkedése, a tömegformálás, megjelenés
kicsiszolódott, az így kialakult vázlattervek elfogadásra kerültek.

5. A helyszín
Az építési helyszín egy viszonylag alacsony intenzitással beépített kertváros. A telek jelenleg beépítetlen, az
építési telek mostani formáját, területét az előzményekben említett átosztás során nyerte el. A terep enyhén
emelkedik az utca felől. A környező épületek zömében 1-2,5 szintes családi házak, külső megjelenésük
heterogén. A telekosztással létrehozott további 4 építési telek jelenleg beépítetlen.
6. Helyiségek, funkcionális kapcsolatok
Az ikerház-szerű elrendezés miatt mindkét lakás belső lépcsővel, kettő, ill. három lakószinttel kerül kialakításra.
Az alsó szinten mindkét lakásban a hátsó kert kapcsolatával kap helyet a nappali – étkező – konyha, és a feltáró
út felé egy kisebb háló, valamint egy zuhanyzós-WC-s fürdő kerül. A felső lakásnál az emeletre vezető lépcső a
nappaliból indul, az alsónál az előszobából nyíló közlekedőből.
Az emeleten három hálószoba, egy kényelmes fürdő található mindkét lakásban, az egyikben terveztünk még
egy háztartási helyiséget is, a másokban csak gardróbot – ezek később megrendelői igény szerint alakíthatók. A
felső lakás még tetőtéri bővítményt kap, melyben egy tágas hálószobát, és egy kisebb zuhanyzós fürdőt
helyeztünk el, valamint innen nyílik a tetőterasz, ahonnan kellemes panoráma nyílik a város felé.

7. Jármű-elhelyezési igények.
A személygépjárművek elhelyezésének igényét a vonatkozó 253/1997 (XII. 20.) Kormányrendelet 4.
mellékletében részletezett módon teljesítettük, a kötelezően előírt 1-1 db, valamint az Építtető kérésére
kialakítandó további 2 db parkoló kialakítását az előírásoknak megfelelően telken belül, az előkertben, nyitott
gk. beállóként biztosítottuk.
8. Akadálymentesítésre vonatkozó igények.
Az épület jellege miatt nincs kötelező előírás, Megrendelői igény nem merült fel.
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9. Közmű-ellátottság mértéke.
A telek a helyszínrajzon feltüntetett közműcsatlakozásokkal az előzetes közműegyeztetések alapján
ellátható, a víz, csatorna, gáz és elektromos bekötés egyaránt közvetlenül a kialakított magánút felől, közvetve az
Őszirózsa utcáról biztosítható.

10. Illeszkedés bemutatása, egyéb meghatározó körülmények.
Az épület léptéke, magastetős kialakítása a környező épületek léptékéhez igazodik, bár a legtöbbnél
kissé modernebb megjelenésű. A felhasznált homlokzati anyagok nagyrészt hagyományos anyagok - törtfehér
árnyalatú vakolat, fűrészelt kő lábazat – de akad rajta egy-két korszerűbb anyag is, kisebb felületeken Creaton
Equiton fa hatású táblás burkolat, a magastetőn pedig antracit színű fémlemezfedés. Az épület tömegformálása
egyszerű, bár kissé tagolt, jellemző megjelenése egy lapostetős kubus, felette visszahúzott oldalfalakkal
kialakított, magánútra merőleges gerincű nyeregtető.

Rétegrendek:
R1
1,0 cm

PARKETTA A FÖLDSZINTI LAKÁSOKBAN
laminált parketta,
habalátét laminált parketta fektetéséhez

1 rtg.

kiegyenlítő réteg

8,0 cm

úsztatott, hálóvasalt esztrich aljzatbeton, 0,5% lejtésbe lehúzva, 25 m2-enként vakhézaggal dilatálva, a fal
és ajtócsatlakozásoknál körbefutatott, min. 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal, PE-fóliával védve

1 rtg.

min. 0,2 mm vtg., PE-fólia, 20 cm átfedéssel fektetve, öntapadós ragasztócsíkkal felületfolytonosítva

2x5,0
cm

NIKECELL NC100 hőszigetelés, eltolásban, kötésben fektetve, a fal és ajtócsatlakozásoknál
körbefuttatott, 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal

2 rtg.

ICOPAL Elastovill EG-4 f/k legalább 4 mm vtg., üvegszövet erősítésű, SBS modifikált bitumenes lemez
vízszigetelés, 10 cm átfedéssel, eltolásban fektetve, mindkét réteg teljes felületen ragasztva

1 rtg.

ICOPAL Siplast Primer Speed SBS gyorsan száradó hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen, 0,3
kg/m2 mennyiséggel felhordva

10,0 cm vasalt aljzatbeton, előregyártott hegesztett hálós vasalással, betonminőség statikai terv szerint
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5,0 cm

szerelőbeton, betonminőség statikai terv szerint,

20,0 cm két rétegben tömörített, agyagmentes, többfrakciós, mosott, természetes szemcsenagyságú homokos
kavics feltöltés THK-0/32-P-TT/MSZ 18293-79, trg=95°; E2> 60 MN/m2 és 2>T
R2

GRESLAP A FÖLDSZINTI LAKÁSOKBAN

1,0 cm

greslap burkolat, kopásállóság: PEI IV. csúszásmentesség: R11, ragasztási szilárdság: 0,5 N/mm 2, fal és
ajtócsatlakozásoknál tartósan rugalmas, szín-azonos, szilikon fugával.

0,5 cm

CIMSEC Flex flexibilis, vékonyágyazatú ragasztó ágy, folyamatos vékonyágyazattal, max. 5 mm
vastagsággal

1 rtg.

kiegyenlítő réteg

7,0 cm

úsztatott, hálóvasalt esztrich aljzatbeton, 0,5% lejtésbe lehúzva, 25 m 2-enként vakhézaggal dilatálva, a fal
és ajtócsatlakozásoknál körbefutatott, min. 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal, PE-fóliával védve

1 rtg.

min. 0,2 mm vtg., PE-fólia, 20 cm átfedéssel fektetve, öntapadós ragasztócsíkkal felületfolytonosítva

2x5,0
cm

NIKECELL NC100 hőszigetelés, eltolásban, kötésben fektetve, a fal és ajtócsatlakozásoknál
körbefuttatott, 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal

2 rtg.

ICOPAL Elastovill EG-4 f/k legalább 4 mm vtg., üvegszövet erősítésű, SBS modifikált bitumenes lemez
vízszigetelés, 10 cm átfedéssel, eltolásban fektetve, mindkét réteg teljes felületen ragasztva

1 rtg.

ICOPAL Siplast Primer Speed SBS gyorsan száradó hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen, 0,3
kg/m2 mennyiséggel felhordva

10,0 cm vasalt aljzatbeton, előregyártott hegesztett hálós vasalással, betonminőség statikai terv szerint
5,0 cm

szerelőbeton, betonminőség statikai terv szerint,

20,0 cm két rétegben tömörített, agyagmentes, többfrakciós, mosott, természetes szemcsenagyságú homokos
kavics feltöltés THK-0/32-P-TT/MSZ 18293-79, trg=95°; E2> 60 MN/m2 és 2>T
R3
1,0 cm

PARKETTA AZ EMELETEKEN
laminált parketta,
habalátét laminált parketta fektetéséhez

1 rtg.

kiegyenlítő réteg

6,0 cm

úsztatott, hálóvasalt esztrich aljzatbeton, 25 m2-enként vakhézaggal dilatálva, a fal és
ajtócsatlakozásoknál körbefutatott, min. 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal, PE-fóliával
védve,

1 rtg.

technológiai szigetelés, min. 0,25 mm vtg, PE-fólia, min. 20 cm-es ragasztott hézagmentes
átfedésekkel, széleken felhajtva
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0,5 cm

ETHAFOAM 222 E úsztatóréteg, min. 10 cm átfedéssel, két rétegben, kötésben, átlapolással fektetve

4,0 cm

NIKECELL LH EPS T2 43/40 mm úsztató réteg, kötésben fektetve, a fal és ajtócsatlakozásoknál
körbefuttatott, 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal

18,0 cm monolit vb. födém, betonminőség statikai terv szerint
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék
R4

GRESLAP AZ EMELETEKEN

1,0 cm

greslap burkolat, kopásállóság: PEI IV. csúszásmentesség: R10, ragasztási szilárdság: 0,5 N/mm2, fal és
ajtócsatlakozásoknál tartósan rugalmas, szín-azonos szilikon fugával.

0,5 cm

CIMSEC Flex flexibilis, vékonyágyazatú ragasztó ágy, folyamatos vékonyágyazattal, max. 5 mm
vastagsággal

1 rtg.

kiegyenlítő réteg

6,0 cm

úsztatott, hálóvasalt esztrich aljzatbeton, 25 m2-enként vakhézaggal dilatálva, a fal és
ajtócsatlakozásoknál körbefutatott, min. 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal, PE-fóliával védve

1 rtg.

technológiai szigetelés, min. 0,25 mm vtg, PE-fólia, min. 20 cm-es ragasztott hézagmentes átfedésekkel,
széleken a padlóburkolat alsó síkjáig felhajtva

0,5 cm

ETHAFOAM 222 E úsztatóréteg, min. 10 cm átfedéssel, kötésben, átlapolással fektetve

4,0 cm

NIKECELL LH EPS T2 43/40 mm úsztató réteg, kötésben fektetve, a fal és ajtócsatlakozásoknál
körbefuttatott, 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal

18,0 cm monolit vb. födém, betonminőség statikai terv szerint
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék
R5

FÉMLEMEZ FEDÉS ÁLTALÁNOS HELYEN
PREFA antracit színű fémlemez fedés, szalaggal tömített állókorccal, hófogóval, méretezett szelőzéssel,
gyártó utasítása sz.

1 rtg.

BAUDER TOP UDS3 NSK szegzáró alátéthéjazat

2,4 cm

deszkázat, teljes felületen, csavarozással rögzítve

10/20 cm szaruzat, rovarvédelemmel ellátott, lángmentesített fa tartószerkezeti elemek
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4,0 cm

átszellőztetett légrés, alsó és felső szellőzőkkel, gyártó méretezése szerint

16,0 cm ROCKWOOL Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés teljes keresztmetszetben
10,0 cm akusztikai lengőkengyel, közötte:
10,0 cm ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg.

párazáró fólia (Sd> 100 m), 10 cm átlapolással, öntapadós szalaggal felület-folytonosítva, környező
szerkezetekhez vonalmentén, légmentesen ragasztva

2 rtg.

gipszkarton burkolat átlapolással csavarozva, vizes helyiségekben impregnált kivitelben, A2 EI 30 tűzállóságú
minősített burkolatként
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

R6

FÉMLEMEZ FEDÉS SIK GIPSZKARTON MENNYEZET FELETT
PREFA antracit színű fémlemez fedés, szalaggal tömített állókorccal, hófogóval, méretezett szelőzéssel,
gyártó utasítása sz.

1 rtg.

BAUDER TOP UDS3 NSK szegzáró alátéthéjazat

2,4 cm

deszkázat, teljes felületen, csavarozással rögzítve

10/20 cm szaruzat, rovarvédelemmel ellátott, lángmentesített fa tartószerkezeti elemek
átszellőztetett padlástér, alsó és felső szellőzőkkel, gyártó méretezése szerint
16,0 cm ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés teljes keresztmetszetben
10,0 cm ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg.

párazáró fólia (Sd> 100 m), 10 cm átlapolással, öntapadós szalaggal felület-folytonosítva, környező
szerkezetekhez vonalmentén, légmentesen ragasztva

2 rtg.

gipszkarton burkolat átlapolással csavarozva, vizes helyiségekben impregnált kivitelben, A2 EI 30 tűzállóságú
minősített burkolatként, szaruzatról függesztve
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

R7

1 rtg.

FÉMLEMEZ FEDÉS SÍK FÖDÉMNÉL
PREFA antracit színű fémlemez fedés, szalaggal tömített állókorccal, hófogóval, méretezett szelőzéssel,
gyártó utasítása sz.
BAUDER TOP UDS3 NSK szegzáró alátéthéjazat
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2,4 cm

deszkázat, teljes felületen, csavarozással rögzítve

10/10 cm szaruzat, rovarvédelemmel ellátott, lángmentesített fa tartószerkezeti elemek, közötte:
16,0 cm ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés teljes keresztmetszetben
10,0 cm ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
20,0 cm monolit beton födém,
glettelés, felület-előkészítéssel,
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék
R8
LAPOSTETŐ KIALAKÍTÁSA ÁLTALÁNOS HELYEN LAKÓTÉR FELETT
5,0 cm kőzúzalék leterhelő réteg, az attika mentén 40x40x5 cm-es mosott kavics felületű beton leterhelő elemekkel
1 rtg.

Typar SF 40 geotextil, 20 cm-es átfedéssel fektetve

20,0 cm ROOFMATE SL-A extrudált polisztirol hőszigetelés, teljes felületen, egy rétegben, tompa ütköztetéssel
fektetve
1 rtg.

TYPAR SF 40 nem szőtt geotextil elválasztó réteg, min. 20,0 cm átfedéssel, teljes felületen fektetve, fal és
ajtócsatlakozásokra felvezetve (XPS-hab szigetelés és PVC lemez nem érintkezhet!)

1 rtg.

RHENOFOL CG PVC-P egyrétegű vízszigetelő lemez, min. 5 cm átfedéssel, forrólevegős hegesztéssel
felület-folytonosítva

0-9,0 cm lejtbeton, 2% lejtésben
20,0 cm monolit vb. födém, betonminőség statikai terv szerint
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék
R9
LAPOSTETŐ KIALAKÍTÁSA ÁLTALÁNOS HELYEN LAKÓTÉR FELETT
5,0 cm kőzúzalék leterhelő réteg, az attika mentén 40x40x5 cm-es mosott kavics felületű beton leterhelő elemekkel
1 rtg.

Typar SF 40 geotextil, 20 cm-es átfedéssel fektetve

20,0 cm ROOFMATE SL-A extrudált polisztirol hőszigetelés, teljes felületen, egy rétegben, tompa ütköztetéssel
fektetve
1 rtg.

TYPAR SF 40 nem szőtt geotextil elválasztó réteg, min. 20,0 cm átfedéssel, teljes felületen fektetve, fal és
ajtócsatlakozásokra felvezetve (XPS-hab szigetelés és PVC lemez nem érintkezhet!)

1 rtg.

RHENOFOL CG PVC-P egyrétegű vízszigetelő lemez, min. 5 cm átfedéssel, forrólevegős hegesztéssel
felület-folytonosítva
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0-9,0 cm lejtbeton, 2% lejtésben
20,0 cm monolit vb. födém, betonminőség statikai terv szerint
26,0 cm ROCKWOOL Frontrock Max-E inhomogén, kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg.

ragasztóba ágyazott, 4 mm-es rácsosztású, műanyag bevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő
és feszültségmentesítő réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági értékkel)
Weber 141 KPS alapvakolat + Weber 605 simítóvakolat

~0,5 cm Weber Pas Silicate épületek időjárásnak kitett homlokzatainak és belső felületének színes, díszítő,
simított struktúrájú szilikát fedővakolata
R10
TERASZ KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN, LAKÓTÉR FELETT
min. 2,0
min. 40 x 40 cm fagyálló kőlap teraszburkolat, 1,0 %-os lejtésben fektetve
cm
1-8,0 cm

kőzúzalék ágyazóréteg

1 rtg.

Typar SF 40 geotextil, 20 cm-es átfedéssel fektetve

20,0 cm

ROOFMATE SL-A extrudált polisztirol hőszigetelés, teljes felületen, egy rétegben, tompa ütköztetéssel
fektetve

1 rtg.

TYPAR SF 40 nem szőtt geotextil elválasztó réteg, min. 20,0 cm átfedéssel, teljes felületen fektetve, fal és
ajtócsatlakozásokra felvezetve (XPS-hab szigetelés és PVC lemez nem érinntkezhez!)

1 rtg.

RHENOFOL CG PVC-P egyrétegű vízszigetelő lemez, min. 5 cm átfedéssel, forrólevegős hegesztéssel
felület-folytonosítva

0-9,0 cm

lejtbeton, 2% lejtésben

20,0 cm

monolit vb. födém, betonminőség statikai terv szerint
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

R11
1,0 cm

KONZOLOS TERASZ FÖLDSZINT FELETT HŐSZIGETELÉSSEL
fagyálló, kültéri greslap burkolat, kopásállóság: PEI IV. csúszásmentesség: R11, ragasztási szilárdság: 0,5
N/mm2, fal és ajtócsatlakozásoknál tartósan rugalmas, szín-azonos szilikon fugával, a csatlakozó merőleges
felületekre felvezetve
ARDEX fagyálló, flexibilis ragasztóréteg

8,0 mm

GUTJAHR WATEC 3E közvetlenül burkolható drénlemez

1 rtg.

GUTJAHR DiProtec SDB vízszigetelő lemez, a csatlakozó merőleges felületekre felvezetve, az
ereszcsatornánál, a fal és ajtócsatlakozásoknál DiProte AB-K öntapadós hajlaterősítő szalaggal erősítve,
függőleges felületeken DiProte AB-V öntapadós záró-profillal zárva
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6,0-7,0 cm hálóvasalt, úsztatott, monolit lejtésképzés, 10 m2-enként hézaggal dilatálva, a fal és ajtócsatlakozásoknál
körbefutatott, min. 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal, ~1,0-1,5% lejtésbe simítva
11-18,0
cm

lejtésbe simított monolit vb. födém, SCHÖCK hőhídmegszakító elemmel a födémtől eldilattálva, betonminőség
statikai terv szerint

1 rtg.

ragasztóba ágyazott, 4 mm-es rácsosztású, műanyag bevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és
feszültségmentesítő réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági értékkel)

26,0 cm

ROCKWOOL Frontrock Max-E inhomogén, kőzetgyapot hőszigetelés
Weber 141 KPS alapvakolat + Weber 605 simítóvakolat

~0,5 cm

Weber Pas Silicate épületek időjárásnak kitett homlokzatainak és belső felületének színes, díszítő, simított
struktúrájú szilikát fedővakolata

R12
1,0 cm

KONZOLOS TERASZ FÖLDSZINT FELETT
fagyálló, kültéri greslap burkolat, kopásállóság: PEI IV. csúszásmentesség: R11, ragasztási szilárdság: 0,5
N/mm2, fal és ajtócsatlakozásoknál tartósan rugalmas, szín-azonos szilikon fugával, a csatlakozó merőleges
felületekre felvezetve
ARDEX fagyálló, flexibilis ragasztóréteg

8,0 mm

GUTJAHR WATEC 3E közvetlenül burkolható drénlemez

1 rtg.

GUTJAHR DiProtec SDB vízszigetelő lemez, a csatlakozó merőleges felületekre felvezetve, az
ereszcsatornánál, a fal és ajtócsatlakozásoknál DiProte AB-K öntapadós hajlaterősítő szalaggal erősítve,
függőleges felületeken DiProte AB-V öntapadós záró-profillal zárva

6,0-7,0 cm hálóvasalt, úsztatott, monolit lejtésképzés, 10 m2-enként hézaggal dilatálva, a fal és ajtócsatlakozásoknál
körbefutatott, min. 0,5 cm ETHAFOAM 222-F dilatációs csíkkal, ~1,0-1,5% lejtésbe simítva
11-18,0
cm

lejtésbe simított monolit vb. födém, SCHÖCK hőhídmegszakító elemmel a födémtől eldilattálva, betonminőség
statikai terv szerint

1 rtg.

ragasztóba ágyazott, 4 mm-es rácsosztású, műanyag bevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és
feszültségmentesítő réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági értékkel)
Weber 141 KPS alapvakolat + Weber 605 simítóvakolat

~0,5 cm

Weber Pas Silicate épületek időjárásnak kitett homlokzatainak és belső felületének színes, díszítő, simított
struktúrájú szilikát fedővakolata

min. 2,0
min. 40 x 40 cm fagyálló kőlap teraszburkolat, 1,0 %-os lejtésben fektetve
cm
R13
TERASZ KIALAKÍTÁSA I. EMELETEN, LAKÓTÉR FELETT
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2-5,0 cm

kőzúzalék ágyazóréteg

1 rtg.

Typar SF 40 geotextil, 20 cm-es átfedéssel fektetve

20,0 cm

ROOFMATE SL-A extrudált polisztirol hőszigetelés, teljes felületen, egy rétegben, tompa ütköztetéssel
fektetve

1 rtg.

TYPAR SF 40 nem szőtt geotextil elválasztó réteg, min. 20,0 cm átfedéssel, teljes felületen fektetve, fal és
ajtócsatlakozásokra felvezetve (XPS-hab szigetelés és PVC lemez nem érinntkezhez!)

1 rtg.

RHENOFOL CG PVC-P egyrétegű vízszigetelő lemez, min. 5 cm átfedéssel, forrólevegős hegesztéssel
felület-folytonosítva, fagyhatárig felhajtva

3-6,0 cm

lejtbeton, 2% lejtésben

18,0 cm

monolit vb. födém, betonminőség statikai terv szerint
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

R14

FÉMLEMEZ FEDÉS ELŐTETŐN
PREFA antracit színű fémlemez fedés, szalaggal tömített állókorccal, gyártó utasítása szerint

1 rtg.

BAUDER TOP UDS3 NSK szegzáró alátéthéjazat

2,4 cm

deszkázat, teljes felületen, csavarozással rögzítve

5/5 cm

párnafa, rovarvédelemmel ellátott, lángmentesített fa elem

11-16,0
cm

vasbeton konzolos lemez a külső 65 cm-es szakaszán elvékonyítva
glettelés,
festés, kültéri betonfestékkel

R15 FÖLDSZINTI TERASZ GRESSLAP BURKOLATTAL
1,0 cm fagyálló, kültéri greslap burkolat, kopásállóság: PEI IV. csúszásmentesség: R11, ragasztási szilárdság: 0,5
N/mm2, fal és ajtócsatlakozásoknál tartósan rugalmas, szín-azonos szilikon fugával, a csatlakozó merőleges
felületekre felvezetve
ARDEX fagyálló, flexibilis ragasztóréteg
8,0 mm

GUTJAHR WATEC 3E közvetlenül burkolható drénlemez

1 rtg.

GUTJAHR DiProtec SDB vízszigetelő lemez, a csatlakozó merőleges felületekre felvezetve, az
ereszcsatornánál, a fal és ajtócsatlakozásoknál DiProte AB-K öntapadós hajlaterősítő szalaggal erősítve,
függőleges felületeken DiProte AB-V öntapadós záró-profillal zárva
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10,0 cm

vasalt aljzatbeton, előregyártott hegesztett hálós vasalással, betonminőség statikai terv szerint, 1,0%
lejtésbe simítva

20 cm

két rétegben tömörített, agyagmentes, többfrakciós, mosott, természetes szemcsenagyságú homokos kavics
feltöltés THK-0/32-P-TT/MSZ 18293-79, trg=95°; E2> 60 MN/m2 és 2>T

1 rtg.

TYPAR SF 40 geotextil teherelosztó réteg, 20 cm átfedéssel

R16
8,0 cm

TÉRBURKOLAT
térburkolat személygépjármű közlekedésre, min. 0,5% lejtésben,
kihomokolva

2-3,0
cm

ágyazóhomok

20 cm

két rétegben tömörített, agyagmentes, többfrakciós, mosott, természetes szemcsenagyságú homokos kavics
feltöltés THK-0/32-P-TT/MSZ 18293-79, trg=95°; E2> 60 MN/m2 és 2>T

1 rtg.

TYPAR SF 40 geotextil teherelosztó réteg, 20 cm átfedéssel

F1
max. 1,5
cm

LÁBAZATI FAL KŐLAP BURKOLATTAL +0,30
- m ig
korongvágott natúr, fagyálló kőlap ragasztva

8,0 cm

ROOFMATE SL-A XPS hőszigetelés, részben Insta-Stik ragasztóval ragasztva, részben a hálóval együtt,
6 db/m2 acél beütőszeges dűbellel rögzítve

2 rtg.

ICOPAL Elastovill EG-4 f/k legalább 4 mm vtg., üvegszövet erősítésű, SBS
modifikált bitumenes lemez vízszigetelés, teljes felületen ragasztva

1 rtg.

ICOPAL Siplast Primer Speed SBS gyorsan száradó hideg bitumenmáz
kellősítés, teljes felületen, 0,3 kg/m2 mennyiséggel felhordva

30,0 cm

POROTHERM PTH 30 Klímatégla falazat, DRYFIX ragasztóval rakva

1,5 cm

beltéri vakolat
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet
erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

F2
FALKIALAKÍTÁS VAKOLATTAL ÁLTALÁNOS HELYEN
2 rtg.
kültéri szilikát homlokzatfestés
1 rtg.

kültéri festés előkészítéséhez mélyalapozó
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~0,5 cm Weber Pas Silicate épületek időjárásnak kitett homlokzatainak és belső felületének színes, díszítő, simított
struktúrájú szilikát fedővakolata
Weber 141 KPS alapvakolat + Weber 605 simítóvakolat
10,0 cm

ROCKWOOL Frontrock Max E/RP-PT kőzetgyapot hőszigetelés, teljes felületen ROCKWOOL ZZ-Ecorock
Special W ragaszóval ragasztva hőszigetelő rendszer részeként

30,0 cm

POROTHERM PTH 30 K falazat, DRYFIX ragasztóval
rakva

1,5 cm

beltéri vakolat
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet
erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

F3
FALKIALAKÍTÁS SZERELT BURKOLATTAL EMELETEN
szálcement burkolat, rejtett csavarozással rögzítve (CREATON Equitone, Th=45 perc
8 mm
tűzállósággal)
2/5 cm

impregnált, rovar-, és lángmentesített fa stafliváz, max. 60 cm-enkénti kiosztásban, csak a
rögzítések alatt 5x5x7 cm-es facsomaggal, közötte:

1,0 cm

átszellőztetett légrés, alul, felül perforált lemezzel védve

8,0 cm

ROCKWOOL Fixrock FB geotextil kasírozású kőzetgyapot hőszigetelés

3,0 cm

ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés

30,0 cm

POROTHERM 30 K klímatégla falazat, Dryfix ragasztóhabbal rögzítve

1,5 cm

beltéri vakolatvakolat
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

F4
FALKIALAKÍTÁS SZERELT BURKOLATTAL TETŐTÉRBEN
szálcement burkolat, rejtett csavarozással rögzítve (CREATON Equitone, Th=45 perc
8 mm
tűzállósággal)
5/9,0 cm

impregnált, rovar-, és lángmentesített fa stafliváz, max. 60 cm-enkénti kiosztásban, közötte:

4,0 cm

átszellőztetett légrés, alul, felül perforált lemezzel védve

5,0 cm

ROCKWOOL Fixrock FB geotextil kasírozású kőzetgyapot hőszigetelés

5,0 cm

impregnált, rovar-, és lángmentesített fa stafliváz, max. 60 cm-enkénti kiosztásban, közötte:
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5,0 cm

ROCKWOOL Fixrock kőzetgyapot hőszigetelés

30,0 cm

POROTHERM 30 K klímatégla falazat, Dryfix ragasztóhabbal rögzítve

1,5 cm

beltéri vakolatvakolat
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

F5
FALKIALAKÍTÁS FÉMLEMEZ FEDÉSSEL
PREFA antracit színű fémlemez fedés, tömített állókorccal, hófogóval, méretezett szelőzéssel, gyártó
1 rtg.
utasítása szerint.
1 rtg.

BAUDER TOP UDS3 NSK, szegzáró alátétlemez, öntapadós ragasztószalaggal felület-folytonosítva

2,4 cm

teljes felületű deszkázat

5/7,5 cm impregnált, rovar-, és lángmentesített fa stafliváz, max. 60 cm-enkénti kiosztásban, közötte:
2,5 cm

átszellőztetett légrés, alul, felül perforált lemezzel védve

5,0 cm

ROCKWOOL Fixrock FB geotextil kasírozású kőzetgyapot hőszigetelés

3,0 cm

impregnált, rovar-, és lángmentesített fa stafliváz, max. 60 cm-enkénti kiosztásban, közötte:

3,0 cm

ROCKWOOL Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés

30,0 cm

POROTHERM 30 K klímatégla falazat, Dryfix ragasztóhabbal rögzítve

1,5 cm

beltéri vakolatvakolat
glettelés, felület-előkészítéssel, csatlakozási sávokban üvegszövet erősítéssel
festés, akril bázisú, vizes hígítású beltéri festék

Gépészeti Műszaki Leírás
KÖZMŰVEK
Az elszámolási vízmérőket a telekhatár mellett vízmérő aknában telepítjük. A hegyvidéki fekvésre tekintettel a
vízmérő aknában nyomáscsökkentő beépítése javasolt. Az épület ivóvíz bekötése földárokba fektetett KPE
csővezetékkel készül. A belépési pontot a földszinten alakítjuk ki.
Telekhatáron belül elválasztott szennyvíz és csapadékvíz rendszert tervezünk. A telekhatár mellett telepített
tisztító aknával kapcsolódunk a szennyvíz közműre. A bekötést és a csapadékvíz elvezetést az FCSM előírásai
szerint alakítjuk ki.
VÍZELLÁTÁS
Az épületek vízellátási rendszere azonos módon épül fel. Az épületet a vízmérő aknától új, földárokba fektetett
KPE vezetékkel látjuk el. A bekötési ponton központi vízszűrő – nyomáscsökkentő berendezést építünk be. A
használati melegvíz termelés a gázkazánról fűtött indirekt fűtésű tároló – vízmelegítőről tervezett. A tárolótól a
belső ivóvíz és használati melegvíz rendszer párhuzamosan épül ki. A csapolókat átmenő falikorongos
rendszerben kötjük be. Az elkészült rendszeren a csőgyártó előírásainak megfelelő nyomáspróbát kell végezni.
Fertőtlenítést követően a csővezetékeket át kell mosatni. A használatba vételhez negatív vízminta jegyzőkönyv
szükséges.
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SZERELÉSTECHNOLÓGIA
A külső alapvezeték KPE csőből készül legalább 80 cm. földtakarással. A vezeték 20cm-es környezetében
bányahomok feltöltés szükséges. A belső ivóvíz, HMV és cirkulációs rendszer Wavin K1 műanyag
csővezetékekből épül fel, presszfittinges kötésekkel. A csövezés alapvetően a padlószerkezetben készül. A
padlóban szerelt csővezetékeket Tubolit S+ csőhéj szigeteléssel látjuk el. A padlóban szerelt csővezetékeket
Tubolit S+ csőhéj szigeteléssel látjuk el. Az alapvezetéket gumibetétes bilincsekkel rögzítjük az
épületszerkezethez. A fali és födém átvezetések Rockwool RS800 30mm. szigetelésben készülnek. A
berendezési tárgyak bekötése átmenő falikoronggal készül a rendszer folyamatos átöblítettségének érdekében. A
mosdók és mosogatók bekötése sarokszeleppel készül. A mosogató hideg oldalán kombi szelepes kialakításban.
A mosógép ellátására külön csatlakozó szettet építünk be.
CSATORNÁZÁS
A belső hálózat befogadója a telekhatár melletti tisztító akna. Erre kötjük az épület ejtőit befogadó alapvezetéket
fagyhatár alatt földárokban vezetett KG-PVC csővel. A szennyvíz ejtőket a megfelelő pontokon, több helyen tető
fölé vezetve kiszellőztetjük. Az épület szerkezet alatt minden csővezeték HDPE vagy PVC – ragasztott
kötésekkel.
SZERELÉSTECHNOLÓGIA
Az épületben tervezett minden csatorna vezeték anyaga PVC. Az épület szerkezet alatt PVC-KG ragasztott
tokokkal. A szabadon szerelt vezetékeket gumibetétes bilincsekkel rögzítjük az épületszerkezethez. A padlóban
szerelt vezetékek alá rezgéscsillapító elválasztó réteget kell beépíteni. (pl: neoprén szalag). A fali és födém
átvezetések Rockwool RS800 30mm. szigetelésben készülnek. A padló alatti vezetékek homokágyazatban
készülnek. A csatorna vezetékek közvetlenül épület szerkezettel nem érintkezhetnek. A berendezési tárgyak és
összefolyók bűzzáras kivitelűek. A fali WC és piszoár egységek szerelőkerettel készülnek. A szennyvíz
alapvezetéket a tetősík fölé szellőztetjük ki.
FŰTÉS
A tervezett építmény fűtési hőenergia ellátása a kondenzációs falikazánról tervezett. Az egész épületben
kétcsöves melegvíz fűtés lesz. A hőleadók radiátorok, padlókonvektorok és padlófűtési mezők lesznek. A
kazánba épített tágulási tartály kicsi a rendszerhez, ezért külön Pneumatex Statico SD típusú tartályt építünk be.
A kazán védelmére a visszatérő vezetékbe iszap leválasztót építünk be.
SZERELÉSTECHNOLÓGIA
A hőközponti szerelés rézcsöves technológiával készül. A fűtési csővezetékek Wavin K1 oxigéndiffúzió mentes
csővezetékekkel készülnek, presszfittinges kötésekkel. A csővezetékek szerkezeti átvezetései Rockwool RS 800
kőgyapot szigetelésben készülnek. A függesztők gumibetétes kivitelűek. A padlóban szerelt fűtési vezetékek PVC
gégecsőben készülnek.
SZELLŐZÉS
Az épület belsőterű nedves helyiségeinek szellőztetésére központi hővisszanyerős légkezelőt építünk be. A
csövezés a monolit padlásfödémben készül. A tervezett légkezelő gyári időprogram vezérléssel rendelkezik. Az
elszívott levegőt a tetőbe épített kivezető idomokra kötve vezetjük a szabad térbe. A konyhai szagelszívó részére
külön kivezetést alakítunk ki.
FÜSTGÁZ ELVEZETÉS ÉS FRISSLEVEGŐ ELLÁTÁS - KANDALLÓ
A nappaliba tervezett kandalló frisslevegő ellátása oldalfali beszellőző ráccsal biztosított. A kémény a kandalló
tartozéka. A kandalló átadása csak végleges kémény MEO szakvéleménnyel lehetséges.
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Műszaki Tartalom
Alapozás: Építészetileg sík terepen, humuszleszedést követően
Sávalap: 50x90cm vasbeton sávalap, 4x10mm vtg. szálvas 30 cm-ként 8mm vtg kengyelvassal, C20
mixerbetonnal
Lemezalap: 10 cm döngölt kavicságy, 10 cm vasalt lemezalap, 8 mm vtg. 15x15cm hálóvasalással
Főfal: Porotherm 30 K Válaszfal: Porotherm 10/50 NF Áthidaló: Porotherm 10 cm-es nyílásáthidaló
Aljzat hő- és víz szigetelés Vízszigetelés: 1 réteg Icopal GV35 oxidbitumenes lemez lánghegesztéssel rögzítve,
kellősített felületen
Aljzatszigetelés: 10 cm Hirsch lépésálló PS hab Hőhídmegszakító: Schöck Isokorb
Födém Zárófödém: monolit vasbeton födém
Teherhordó födém: monolit vasbeton födém
Lépcső: Helyszínen zsaluzott monolit vasbeton szerkezet
Tetőszigetelés Lapos tető hőszigetelés: EPS100 20 cm vastag szigetelés
Lejtésképzés: EPS100 egyedi vágott szigetelés gyártó által készített lejtésképzési terv alapján Vízszigetelés: 1,2
mm vastagságú pvc anyagú csapadékvíz elleni szigetelés elhelyezése, filcszőnyeg kiegyenlítő és elválasztó
réteggel
Járda (épület körül) Épület főfalától 60 cm-es szélességben kulékavicságy terítése, 100 x 25 cm-es szürke
szegélykővel. A homlokzati sík és a bejárati ajtó közötti szakaszon 1 m széles viacolor burkolatú betonjárda.
Aljzatbeton Helyszínen készített betonból, kézi lehúzással Esztrich beton, helyszínen kevert gépi adagolású
aljzatbeton kézi lehúzással
Vakolás Gépi vakolás oldalfalon Sakret MAP-01 zsákos anyaggal
Festés Belső helyiségek: kétszeri gletteléssel (Baumit Finogrande) és kétszeri diszperziós fehér festékkel kezelve
(Polifarbe)
Látszó eresz: Sadolin Extra vastaglazúr kétszeri felhordással
Lábazat (40 cm-ig) Hőszigetelés: Fibrostir XPS 6 cm vastagságban. Lábazati burkolat: Revco Minigránit, fagyálló,
műgyanta alapú (járdaszinttől 40 cm magasságig)
Homlokzat EPS-80 15 cm hőszigetelő tábla, utángyártott rendszer elemekkel + Dufa vakolat (Bázis 1 színekből)
Bádogozás – csatornarendszer: színezett alu Esővíz elvezetés szigetelésbe rejtve, járda alá KG csőbe kötve. Az
esővíz elvezetés szikasztóba történik.
Víz/csatorna: 5 rétegű műanyag Comisa csővel szerelve, KG idomokkal
Gáz: gázkiállás megbízott gáztervező által készített terv alapján, rézcsővel és KPE csővel szerelve
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Fűtés: Primer kör: Immergas szelepes radiátoros fűtés, Calefi termofejjel. Szekunder kör: padlófűtés 20mm átm.
diffúziómentes TUBA csővel, aljzatbetonba, toldás nélkül szerelve, 3 járatú motoros szeleppel. Siemens RDE
10.1 digitális termosztát.
Fűtési kör vezérlés Immergas ABT zónaegységgel (1 db padlófűtés és 1 db radiátoros kör)
Fürdőben Mistral törölközőszárító.
Kazán: 24 kw kombi fali kondenzációs kombi kazán Kémény: 80/125 Brillon cső
Homlokzati nyílászáró (bukó-nyíló)
5 légkamrás, 70mm-es profillal, fehér színben, bukó-nyíló kivitel, 2 gumitömítés, Ug=1,0 W/m2K, 3 rétegű üveg,
kívül-belül fehér színben, wc-ben és fürdőkben matt üveggel. Belső könyöklő fehér műanyag íves kivitelben.
Bejárati ajtó: 5 légkamrás 70mm széles profillal, Roto vasalattal, fehér színben, felső üvegbetéttel és stadúr
betéttel, horganyzott acélmerevítéssel, hőhídmentes, ütésálló PVC profilból 2 tüskés-2 görgős,biztonsági
rúdzárral, MABISZ minősítéssel,4 ponton záródó 45/50 –es zárbetéttel
Beltéri ajtó dekorfóliás teli ajtó juhar, wenge, cseresznye, színben választható
Színezett alu könyöklő méretre vágva, hajlítva Agglomerát Korlát 90cm magas acél korlátszerkezet, hidegen
hengerelt zárt szelvényekből, 40x40mm függőleges tartószerkezettel, 40x20mm kapaszkodóval, 12x12mm
négyzetvas pálcákkal, kétszeri kézi felületkezeléssel – Trinát festékkel
90cm magas acél korlátszerkezet, hidegen hengerelt zárt szelvényekből, 40x40mm függőleges tartószerkezettel,
40x20mm kapaszkodóval, 12x12mm négyzetvas pálcákkal, csavart mintával, kétszeri kézi felületkezeléssel –
Hammerite festékkel
Schneider Electric ANYA fehér elektromos szerelvények
Szaniter: Bruttó 500.000.- Ft-ig tartalmazza a szaniterek anyagárát. (kádak, csaptelepek, mosdók, wc-k,
zuhanyzó)
Burkolat: Bruttó 5.000.- Ft/m2 árig tartalmazza a hideg és melegburkolatok anyagárát (a hulladékok mennyiségét
nem tartalmazza)
Hidegburkolat: hálós elrendezésben, hagyományos járólap JUB Akrinol ragasztóval (diagonál, forgó minta, stb…
esetén különbözeti árat számítunk)
Melegburkolat: lamináltparketta ragasztás nélküli, filcre fektetett klikkes kivitelben, gyárilag felületkezelt
Lakásonként 1 * 32 A energia. Lakásban elhelyezett kismegszakító tábla érintésvédelmi un.„FI” relével
Kaputelefon. (kerítésnél video kaputelefon, lakásban a monitoros egység felár ellenében kb. 45 e Ft, minden
esetben egyéni árajánlat alapján)
Vezetékezés rézvezetékkel 1.5 mm2, és 2,5 mm2 történik védőcsőben, falhoronyban-védőcsőben vezetve.
Általános elektromos alapfelszereltség
Nappali 6 db dugalj, 1 csillár, 1 telefon, 1 TV, termosztát
Hálószobák: 4 db dugalj, 1 csillár, 1 db telefon, 1 db TV
Konyha: 6 db dugalj, 1 db el. sütő, 1 db csillár, 1 db falikar (pultvilágítás)
Előszoba + fürdőszoba: 1 db mennyezeti lámpahely, 1 db falikar, 2 db dugalj
WC + kamra (házt. helyiség) 1 db lámpahely, 1 db dugalj
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TEREPRENDEZÉS - KERTÉPÍTÉS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utcai fronton horganyzott kerítés, távirányítóval működtető gépkocsi bejárására szolgáló utcai kapuval.
Hátsó + jobb oldali kerítés: acél oszlopon műanyag bevonatos drótfonat.
Kerti utak, járdák díszburkolattal, az épület körül szegélykő + murva v. mosott kavics feltöltéssel.
Kerti kapunál, kerti úton, épület bejáratnál lámpatestek, falikarok, alkonykapcsolós működtetéssel.
Tereprendezés, 15-20 cm termőfölddel feltöltve
Falon kívüli levélszekrény, fedett kukatároló.
Telken belül 1 db kerti csap a kertben.
A kertépítés kibővített megvalósítására kertépítő alvállalkozónkkal további igényeket is megvalósítunk.

Csomag ajánlataink:
•

CAT5 kábel hálózat kiépítése minden helységbe, rendező a háztartási helységben 115,000.- Ft + Áfa

•

Riasztó kábelezés minden helységbe, nyitásérzékelő a bejárati ajtóhoz, sziréna kábelezve: 130,000.- Ft
+ Áfa

•

Kamera kiállás kábelezése 2 db kamera az épület két sarkára, háztartási helységig 19,000.- Ft + Áfa

•

Klíma csövezés minden szobában és 1db a nappali térben 290,000.- Ft + Áfa

•

Elektromos redőny előkészítés (távirányítós típushoz): 59,000.- Ft + áfa

•

Rolós szúnyogháló beépítve minden nyílászáróhoz: 329,000.- Ft + áfa

•

Zehnder ComfoAir 180 Luxe Hővisszanyerős szeelőztető készülék csövezve, beépítve kompletten:
1,400,000.- Ft + Áfa

•

Daikin levegő-levegő hőszivattyús rendszer mennyezet hűtéssel és fűtéssel: 1mft+Áfa felár a 4 hálós
lakáshoz, 1,5mft+áfa felár az 5 hálós lakáshoz

Budapest, 2017. március
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