
Függőleges teherhordó szerkezetek 
 
A földszinti, emeleti és tetőtéri homlokzati falak POROTHERM 30 N+F falazó elemekből készülnek. 
A belső teherhordó falak POROTHERM 25 N+F falazó elemekből készülnek. 
A lakásokat egymástól és a lakásokat a lépcsőháztól, illetve egyéb közös helyiségektől 25 cm vastag 
SILKA falazó lemekből (HM 250 NF+GT) épített akusztikai falazattal (Laboratóriumi súlyozott 
léghanggátlási szám kétoldalt vakolva Rw = 56 dB) választjuk el, melyek egyben tartófalak is. 
 
Vízszintes teherhordó szerkezetek 
 
Az épület födémjei 22 cm vastag monolit vasbeton szerkezetek, melyek a tartófalakra és kiváltó 
gerendákra támaszkodnak. A födémek síkjában a főfalak vonalán monolit vb. koszorú épül. A 
nyíláskiváltások 1,50 m fesztávig POROTHERM-rendszerűek, a szükséges helyeken monolit vb. 
szerkezetek. 
 
Válaszfalak 
 
Anyaguk 10 cm vastag POROTHERM 10/50 N+F válaszfal lap. 
 
Tetőszerkezet 
 
Az épület mindkét szárnyát 35°-os hajlásszögű szimmetrikus nyeregtető fedi. A szerkezetét tekintve 
hagyományos fa szerkezetű derékszelemenes fedélszék. A beépített faanyagok minősége: F56 II. 
osztályú fűrészelt, láng-, rovar- és gombamentesített fenyő.  
A tetőfedés beton anyagú tetőcserép. 
 
Nyílászárók 
 
Homlokzati nyílászárók: fehér színű műanyag szerkezetű, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók 
(k<1,1W/m2 K)  
Áthajtó kapu: fekete színű egyedi acélszerkezet 
Lakásbejárati ajtók: több ponton záródó, fehér színű, műanyag biztonsági bejárati ajtók 
Belső nyílászárók: utólag elhelyezhető, dekorfóliás belső ajtók 
 
Homlokzat 
 
A homlokzati felületeken kétféle felületképzés található: 
1. A törtfehér, illetve szürke színű felületeken 10 cm vastag homlokzati EPS-hőszigetelésre 
felhordott 2 mm vastag hálóerősítésű vékonyvakolat készül. 
2. A lábazaton 8 cm vtg. kérgesített felületű XPS-hab hőszigetelésre 1 cm vastag ragasztott 
homlokzati mészkőlapburkolat kerül. 
 
Burkolatok 
 
Padlóburkolatok:  
hidegburkolat: mázas kerámia 
melegburkolat: laminált parketta 
terasz, loggia, erkély: csúszásmentes fagyálló mázas kerámia, egységes, nem válaszható 
Falburkolatok: 
Vizes helyiségekben:  
Fürdőszoba: csempeburkolat 2,10 m magasságig 
Wc: csempeburkolat 1,50 m magasságig  
 
 
 



Műszaki specifikáció (műszaki tartalom):  
 
Burkolatok a lakásokba: 
 
Előszoba, konyha, zuhanyzó, fürdőszoba: 3500 Ft/m2-ig (bruttó ár). 
Fürdőszoba és zuhanyzó 2,10 m magasságig csempézve (az ár a bordűrt nem tartalmazza). 
A különálló WC 1,5 m magasságig csempézve (az ár a bordűrt nem tartalmazza). 
Loggia vagy Erkély „Gres” lappal burkolva, egységesen (NEM VÁLTOZTATHATÓ!) 
Fugaszín, vállalt fehér (pasztellszínek árkülönbözete: 1000 Ft + Áfa / 5 Kg zsák) 
Burkolás hálóban (Diagonál burkolás, eltolás, minták,) munkadíj különbözete 1200 Ft + Áfa) 
 Bordűr felhelyezése 1000 Ft / m (bruttó). 
A nappali, a szobák és a közlekedő: laminált lap burkolatok 3000 Ft/m2-ig (bruttó). (az ár a szegőlécet 
is tartalmazza) 
 
Szaniterek 
 
1 db kád 35.000 Ft - ig (bruttó) 
1 db Alföldi porcelán 50-60 cm-es I. Osztályú mosdó 9000 Ft.-ig (bruttó) 
Különálló helyiség és külön WC kis mosdó 6000 Ft -ig(bruttó) 
1 db külső tartályos WC, nyomólapos 20000 Ft-ig (bruttó). 
Összes csaptelep vállalt összege: 30000 Ft-ig (bruttó). 
 
Nyílászárók 
 
Bejárati ajtó: több ponton záródó, fehér színű, műanyag biztonsági bejárati ajtó 90 x 210 (utólag 
beszerelhető, (egyéb szín nem választható!) 
Ablakok: 7 kamrás műanyag, fehér színű A kategóriás nyílászárók. (egyéb szín nem választható) 
 
Elektromos Szerelvények (lakásonként) 
 
40-50 m2-ig 20 db 
50-60 m2-ig 23 db 
60-70 m2-ig 26 db 
70-80 m2-ig 29 db 
80-90 m2-ig 32 db 
90-100 m2-ig 35 db 
100-120 m2-ig 38 db fehér színű (Legrand niloé) villanyszerelvény 
Szobánként 1 db televízió kiállás, max 3 szobáig 
10 db lámpa kiállás, 2 szobás lakás, ezután helyiségenként 1 lámpa kiállás  
Riasztó rendszer becsövezése, vezetékelése. 
Klíma rendszer becsövezése 
Kaputelefon (Code Phone tip.)  
Többlet szerelvényes villanykiállás 10.000 Ft + Áfa / db 
Többlet szerelvény nélküli villanykiállás 8500 Ft + Áfa / db. 
 
Gépészet: 
 
1 db mosógép kiállás. 
Fűtés: Ház központi fűtés, melegvíz, egyedi mérővel  
Radiátorok légköbméternek megfelelően kiszámítva, Dunaferr Lux típusú, 5 rétegű alu. csővel 
szerelve. 
Fürdőszobában 1 db törülközőszárítós radiátor 
 



Egyéb vállalások: 
 
Falak glettelve, kétszeri diszperzit festéssel fehérre festve (színes falak felárasak) 
Álmennyezet a vakolt mennyezet helyett, az egyedi belső motívumok lehetősége. Látvány terv szerint, 
árajánlat készül. 
 
Ettől eltérő műszaki megoldásoknál az eladó és a vevő közötti egyeztetés, és írásbeli beleegyezés 
szükséges! 
 
Megjegyzések:  
 
Konyhabútort nem tartalmaz az ár! Az épületszerkezet az építést követő néhány évben 
konszolidálódik, ezért a falakon esetleg hajszálrepedések alakulhatnak ki. A jótállási időszakban a 
hajszálrepedéseket az Építtető javíttatja. A garancia kizárólag a birtokba adáskor megvalósult fehér 
festésre vonatkozik. Építtető felhívja a figyelmet arra, hogy a lakás átadása után, független 
kivitelezővel elvégzett átalakítás a garancia elvesztését jelenti, az érintett területeken. A birtokba adást 
követő első év folyamán a lakások, páramentesedésük érdekében, folyamatos szellőztetést igényelnek. 
Ennek hiányában a falak bepenészesedhetnek, amelyek javítása nem képezik a garancia tárgyát. Az 
ablakon, falakon megjelenő vízpára a szellőztetés szükségességének a jele. 
 


