
II. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ÉPÍTÉSZET, STATIKA: 

Alapozás: 
Az "A és B" épület sávalapon áll. 

 

Teherhordó szerkezetek: 
Az épület hagyományos falazott szerkezetű, helyenként mon. vb. falakkal, mon. vb falpillérekkel.. Az 
épület teherhordó falai falazott tégla falszerkezetek, Leiertherm NF 30, illetve NF25 falazóelemekből 
falazottak, 30 illetve 25 cm-es vastagságban, valamint az alaprajzokon jelölt helyeken 25x50cm-es vb. 
pillérek készülnek. A mon. vb falak 25 cm vastagok. A falszerkezetek lezárására méretezett vasbeton 
koszorú készül, hőszigeteléssel. 
 
Falazatok: 
Az épület hagyományos falazott szerkezetű, helyenként mon. vb. falakkal, mon. vb falpillérekkel. Az 
épület teherhordó falai falazott tégla falszerkezetek, Leiertherm NF 30, illetve NF25 falazóelemekből 
falazottak, 30 illetve 25 cm-es vastagságban, valamint az alaprajzokon jelölt helyeken 25x50cm-es vb. 
pillérek készülnek. A mon. vb falak 25 cm vastagok. A falszerkezetek lezárására méretezett vasbeton 
koszorú készül, hőszigeteléssel..A belső válaszfalak 10 cm Leiertherm falak. A lakáselválasztó falak 25 
cm Leiertherm AKU 25 lakáselválasztó falak. 

 

Tetőfedés: 
Az épületek lezárása lapostető, terasztető kialakítással készül. Lezárás teljesen biztonságos műanyag 
lemez csapadékvíz elleni szigeteléssel készül, melyet erre szakosodott szakcég végezhet. A munka 
elvégzése után a vízszigetelés hatékonyságát 3 napos elárasztásos nyomáspróbával ellenőrzik. 

 

Bádogos szerkezetek: 
A tető bádogos munkái és a homlokzati lefolyócsövek alumínium lemezből készülnek. 

 
Vízszigetelések: 
A talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg Villas E-G 4 F/K talajnedvesség elleni vízszigetelés. A 
lapostető csapadékvíz elleni szigetelése 1,5mm vastag. Fatrafol 818/V PVC szigetelő lemez. A 10°-os 
hajlásszögű tető tetőfedése VM Zinc állókorcos fémlemezfedés, mely alá Dörken-Trela Plus 
szellőzőszőnyeg kerül. A párazáró rétegek Sarnavap 3000 M párafékező fóliával, a technológiai 
szigetelések polietilén fóliából készülnek. A tetőn a termőközeg, illetve a burkolat zúzottkő ágyazata 
alatt 1 réteg FATRATEX S elválasztó goetextília, valamint 1 rtg Diadrain 40 felületszivárgó kerül 
elhelyezésre. 

 

Hőszigetelések és hangszigetelések: 
A lapostető hőszigetelése 20-32 cm vastag Austrotherm AT-N200 hőszigetelés. A külső falra 10 cm 
hőszigetelés kerül elhelyezésre; Austrotherm AT-H80 hőszigetelés. A vb. szerkezetek elé plusz még 5 
cm hőszigetelés kerül. A közbenső födém hangszigetelése 3 cm Austrotherm AT-L2 lépéshang 
szigetelés. A garázsok és egyéb fűtetlen terek feletti födém mennyezet alatti hőszigetelése 10 cm 
ROCKWOOL Ceilingrock üvegfátyol kasírozású kőzetgyapot hőszigetelés. 
A lábazatoknál egységesen 10 cm lábazati hőszigetelés kerül felhelyezésre; Austrotherm Expert Fix 
hőszigetelés. A földszinti padlórétegrendbe a fűtött tereknél szintén 10 cm vastag hőszigetelés kerül; 



Austrotherm AT-N100 hőszigetelés. A konzolos erkélylemezek ISOKORB rendszerű hőhíd 
megszakítással (közte ásványgyapot hőszigeteléssel) készülnek. 
 
Homlokzatképzés: 
Homlokzati falakon egységesen homlokzati vakolat készül világosszürke színben, a lábazati vakolat a 
homlokzaton jelölt helyeken szürke színű. Az épület külső falaira dryvit rendszerű hőszigetelés kerül. A 
lakások műanyag nyílászárói fehér színűek, az épületen helyenként üvegtégla bevilágítókat 
alkalmazunk. A lépcsőházi bejárati ajtó alumínium szerkezetű (fűtött tereknél hőhídmentes kivitelben), 
szürke színben. Az erkélykorlátok acél szerkezetűek, perforált lemez betéttel szürke színben 
(acélszerkezet festett, perforált lemez porszórt). 
 
Külső nyílászárók: 
A lakások külső nyílászárói 3 rétegű hőszigetelő üvegezésű, műanyag szerkezetű nyílászárók  

A lépcsőházi bejárati ajtó alumínium szerkezetű (fűtött tereknél hőhídmentes kivitelben). 

A lépcsőház hő- és füstelvezetésére VELUX típusú, szélterelővel ellátott tetőablakok kerülnek 
beépítésre, a friss levegő bevezetést földszinti kifelé nyíló ablakok biztosítják. 
 
 
Előtetők, korlátok: 
 A bejáratok fölött vb szerkezetű, műanyaglemez szigetelésű előtető készül. A lépcsőkorlátok illetve 
fogódzók acél szerkezetűek, szürke színben. 
 
Lakás bejárati ajtók: 
Minden lakásbejárati ajtó műanyag, MABISZ minősítésű, 37 dB hanggátlású, több ponton záródó, 
cilinderbetétes zárral ellátott ajtólappal. 

 

Belső ajtók: 
Műszaki tartalom alapján fűtéskész szerkezeti kialakítás nem tartalmazza. 

 

Hidegburkolatok: 
Műszaki tartalom alapján fűtéskész szerkezeti kialakítás nem tartalmazza a lakások burkolatait. 

A bejárat és a teraszok fagyálló, csúszásmentes kerámia burkolatot kapnak. 

 

Melegburkolatok: 
Műszaki tartalom alapján fűtéskész szerkezeti kialakítás nem tartalmazza a lakások burkolatait. 

 

Felületképzések: 
Műszaki tartalom alapján fűtéskész szerkezeti kialakítás nem tartalmazza. 

 

Beépített bútorok: 
A lakások alapfelszereltségébe nem tartozik beépített bútor, konyhabútor, konyhagépek. 

 

ÉPÜLETGÉPÉSZET: 

Fűtés: 
Az épületekben külön-külön központi fűtés lesz kialakítva közös kazánnal. A hőtermelő zárt égésterű fali 
kondenzációs gázkazán lesz, 3 db, amelyek a rajzokon jelölt helyen, a tetőszinti gépészeti helyiségben 



kerülnek elhelyezésre. Az egyes lakások hőmennyiség mérőórái az adott szint közösségi terében 
elhelyezett mérőszekrényben kerülnek elhelyezésre. Minden lakás lapradiátorokkal illetve törölköző 
szárító radiátorokkal a fürdőszobában vannak ellátva. Termosztát nem alaptartozéka a lakásnak. 
Fűtésrendszer kész állapotban kerül átadásra. 
 
Gázellátás: 
Gázellátást csak a központi kazán kap. 

 

Szellőzés: 
A lakások ablakkal rendelkező helyiségeinek szellőzése az ablakokon keresztül biztosított. Az ablakkal 
nem rendelkező helyiségek szellőzését tető fölé kivezetett szellőzéssel biztosítjuk, gépészeti aknában 
vezetett szellőzőcsatornával. 

 

ELEKTROMOSSÁG, ERŐSÁRAMÚ RENDSZER: 

A lakásokban rendelkezésre álló mért csatlakozás 3 fázison, összesen 32 A. Egyfázisú villanymérő óra 
kerül elhelyezésre.A teljes elektromos hálózat falban szerelt védőcsövekbe húzott rézvezetékekkel 
készül, megfelelő biztonsági földeléssel. A nappaliban 4 db, a szobákban 3 db, a félszobában 3 db, a 
konyhában 2 db a pult felett, fürdőben 2 db dugalj kerül kialakításra. A konyhában ezen kívül még külön 
dugalj készül a hűtő és a páraelszívó részére, valamint 1 db dugalj a pult alatt is kialakításra kerül.  

A lakások dugaljai, világítótestei és kapcsoló szerelvényei nem tartoznak a lakások 
alapfelszereltségébe, természetesen a hozzájuk tartozó vezetékezés elkészül. 

Az erkélyek lámpatestei egységesen elkészülnek. 

A vevők által beépítésre kerülő elektromos tűzhelyek részére háromfázisú csatlakozási lehetőség van 
biztosítva. 

Az egyes lakások elektromos mérőórái a földszint közösségi terében elhelyezett mérőszekrényben 
kerülnek elhelyezésre. 

ELEKTROMOSSÁG, GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK: 

Telefonhálózat, TV hálózat 
A telefonhálózat és a központi TV hálózat részére a lakásokon belül védőcsövezés és vezetékezés 
készül. A lakószobákban és a nappaliban telefon és TV csatlakozási végpont kerül kialakításra.  

. 

Riasztó hálózat 
A riasztó hálózat nem alapfelszereltsége a lakásoknak.  

 

Kaputelefon (beléptető rendszer): 
A lépcsőházi kapun – mely elektromos zárral is rendelkezik - történő bejutást felcsengetős, 
nyomógombos kaputelefon rendszer teszi lehetővé. A beléptetés (a kapuk nyitása) a lakásokból 
egyetlen gomb megnyomásával történik. 

 

GARÁZS 

Épületenként 12 garázs kerül kialakításra, vakolva, simított aljzatbetonnal. Garázsonként 2 db dugalj, 
illetve a mennyezeten elektromos kapumozgatónak csatlakozáshoz 1 db dugalj. 

 



 

Az építész alaprajz szerinti méretek „nyers” méretek, vakolatlan falak közötti távolságot jelentik. 

A városképi és beruházói előírások értelmében az épületre csak a társasház által meghatározott 
egységes megjelenésű árnyékoló szerkezetek (redőnyök) helyezhetők el. 

A Beruházó fenntartja a jogot magának, hogy a leírt anyagokat más, legalább azonos minőségű, 
és műszaki tartalmú vagy jobb anyagokkal váltsa fel. 
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