
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI TARTALOM 
 
 
 

 



 

 
 
Épületszerkezet 
 
Alapozás: 80 cm vtg. monolit vasbeton alap 
 
Függőleges teherhordó szerkezetek: felmenő szinteken 30/50 vasbeton pillérváz 
 
Vízszintes teherhordó szerkezetek: 22 és 25 cm vastag monolit vasbeton       

teherhordó födémlemez 
 
Lépcső: monolit vasbeton két karú lépcső, kerámia      

járófelülettel, lépcsőházi vasbeton magba való     
bekötéssel 

 
Homlokzati fal: 30 cm vastag kerámia falazat + 20 cm        

expandált polisztirolhab hőszigetelés 
 
Belső válaszfalak: Porotherm 10 cm vastag válaszfaltégla 
 
Felső szint lezárás: min. 26-38 cm vtg. lejtésképzett terhelhető      

EPS hőszigetelés, a lapostető kaviccsal, a      
tárolóhelyiségek feletti rész járólapokkal    
borítottan 

 
 
Nyílászárók 
 
Homlokzati nyílászárók: korszerű, hőhídmentes, műanyag nyílászárók    

minimum háromrétegű melegperemű   
üvegezéssel, kiviteli terv szerinti    
nyitásiránnyal 

 
Belső nyílászárók: típus méretű laminált vagy dekorfóliás tele      

ajtók kilinccsel, típust, színt vevő választja ki       
adott kollekcióból 

 
Bejárati ajtó: többpontos zárral ellátott hőszigetelt    

biztonsági ajtó 
 
Burkolatok 
 
Meleg padlóburkolatok: magas kopásállóságú 8 mm vtg. laminált      

padló, szegőelemmel, típust, színt vevő     
választja ki adott kollekcióból 
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Hideg padlóburkolatok: kerámia lapburkolat vevővel egyeztetett    

fektetéssel, vizes helyiségekben, kent    
vízszigeteléssel, anyagából vágott   
szegőelemmel, típust, színt vevő választja ki      
adott kollekcióból 

 
Terasz burkolata: fagyálló, csúszásmentes burkolat, kent    

vízszigeteléssel, anyagából vágott   
szegőelemmel 

 
Belső falburkolatok: belső falak, mennyezet 2 réteg gletteléssel, 2       

réteg fehér diszperziós festéssel, vizes     
helyiségekben: kerámia falburkolat ajtó    
magasságig, konyhában munkapult feletti 60     
cm-es sávban kerámia burkolat 

 
Külső falburkolat: homlokzati hőszigetelésen üvegszövet hálós    

feszültségkiegyenlítő alap rétegre   
vékonyvakolat kiviteli terv szerinti színben 

 
Külső térburkolat: járófelületeken új beton térkő burkolat, kültéri      

gyalogosforgalmú járdákon térburkolatokat   
lejtésben fektetett új beton térkő burkolat 

 
Korlátok: épületbelsőben felületkezelt acél korlát,    

teraszokon befogott edzett üveg korlátok,     
utcafronton tömör szerkezetű mellvédfal 

 
Épületgépészet   
 
Vízellátás: lakásonként egyedileg mért hideg és     

melegvíz ellátás, használati melegvíz a     
hőközpontból a mérési pontig cirkuláltatva 

 
Szellőzés: zárt terű helyiségekben kisventillátoros    

elszívás kerül kiépítésre, konyhai elszíváshoz     
szellőzőcsatorna csatlakozás biztosított 

 
Fűtés: termosztatikus szeleppel ellátott fehér    

radiátorokkal, fürdőben törölköző szárítós    
radiátorral, lakásonként önálló   
hőmennyiségmérővel, a hőellátást valamint a     
melegvíz előállítást hőközpont biztosítja 
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Klimatizálás: klímarendszer előkészítés, előcsövezés,   
elektromos kábel összeköttetéssel 

 
Szaniterek: wc berendezések öblítő szerkezetei vakolat     

mögötti kivitelben készülnek, wc, mosdó     
anyaga félporcelán, fürdőkád/tusoló anyaga    
akril, alaprajzi méretjelöléssel összhangban    
lévő kivitelben 
 

Mosó és mosogatógép: alaprajzon megjelölt helyen 1 db mosógép  
       illetve mosogatógép csatlakozási hely 

 
 
Elektromos 
 
Világítás: lakásonkénti egyedi méréssel 

lámpatestek csak a közösségi területeken     
lépcsőházakban, teraszokon kerülnek   
kiépítésre 

 
Dugaljak: elektromos kiviteli terv szerinti számban     

kiépített fehér színű szerelvények kerülnek     
kiépítésre 

 
Gyengeáram, TV, internet: kiviteleti terv szerinti védőcsövezés és     

csatlakozó aljzat tv, telefon és internet      
csatlakozásra előkészítve 

 
Kaputelefon: kaputelefon rendszer kiépítése 
 
Lift: a szintek közötti közlekedést a lépcsőház      

mellett 1 db lift is biztosítja 
 
Konyhabútor: ábrázolása szimbolikus jellegű, a gépészeti     

és elektromos csatlakozási kiállások -     
mosogató illetve mosogatógép csatlakozási    
pont, konyhai elszívás kiállás, hűtő, sütő      
bekötési hely - miatt szerepel 
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