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átriumházak mûszaki tartalma

szerkezet:

alapozás: - C12 anyagú betonacél illetve zsalukõ talpgerendák és alaptestek

felmenõ falazat: - 20 illetve 25 cm Porotherm vagy ezzel egyenértékû téglafalazat

koszorúk, áthidalók: - monolit vasbeton koszorú, monolit vasbeton vagy Porotherm áthidaló

szigetelés: - szomszédos épületek között 4cm TOPLAN vagy egyenértékû hõ- és hangszigetelõ 
kõzetgyapottal

kémények: - hõszigeteléssel ellátott •132 mm méretû alumínium anyagú béléscsõvel ellátott gázkémény, 
tetõsíkon kívüli részén nagy szilárdságú Porotherm vagy egyenértékû fagyálló téglaburkolattal,
krómozott kivitelû fém anyagú kéményajtóval
opció:
- további 51x51 cm méretû vegyes tüzelésû kazán üzemeltetésére alkalmas kémény építése
és engedélyeztetése

aljzatok: - 10-15cm kavicsaljzat, -0,12 m szint közelében

tetõ: - gombamentesítõ szerrel kezelt fenyõ fûrészáru ácsszerkezet, a szarufák látszó végei gyalult –
mart kivitelben, lambéria burkolatos ereszkialakítással, vagy elõregyártott gombamentesítõ 
szerrel kezelt fenyõ fûrészáruból készült szeglemezes tartó

tetõfedõanyag: - natur színû Jamina-Polka vagy egyenértékû kerámiacserép

bádogosmunkák: - eresz és lefolyócsövek anyaga vörös színû LINDAB acél illetve festett alumínium vagy ezzel 
egyenértékû lemezáru 
- tûzfalak, kémények szegélyezése az ereszek anyagával megegyezõ lemezbõl 
- tetõfólia és cserépfedés között a légtér alsó élén perforált LINDAB vagy egyenértékû 
rovarháló

átriumok elválasztó falai: - 20 cm Porotherm vagy ezzel egyenértékû téglafalazatból

tereprendezés: - elõkertben és átriumban gépi- és kézi tereprendezés, refereciaszinttõl ±30cm eltéréssel

nyílászárók: - külsõ nyílászárók háromrétegû ragasztott görcsmentesített borovi fenyõ vagy famintás 
mûanyag alapanyagból, alacsony hõtechnikai értékû (k=1.3) üvegezéssel, összeszerelés elõtti 
speciális vastaglazúr vagy gyári felületképzéssel (BASF vagy egyenértékû)
- tetõkibúvó, 83*54 cm-es méretben
- teli bejárati ajtó 

beltéri ajtók: - 75x210 cm-es teli, a 90x210 cm-es méretû • üveges kivitelben, dekorfóliázott ajtólappal, 
utólagosan szerelhetõ dekorfóliázott tokkal, az ajtók üvegezése a megrendelõ választása 
szerinti

redõnyrendszer: - hõszigetelt alumínium anyagú tetszõleges színû redõnnyel (ALULUX vagy egyenértékû 
gyártmány), a levezetõ sínek színre festett alumíniumból széjzajcsillapító gumitömítéssel,
redõnytokok és a gumtitokok falazatba rejtett kivitelben, (BECK & HEUN vagy egyenértékû 
gyártmány)
opció:
- redõnyök igény szerint motoros mûködtetéssel, távirányítással láthatók el
- lehetõség fix, redõnytokba rejtett vagy oldalirányban nyitható szúnyogháló beépítésére

ablakpárkányok: - parapettel rendelkezõ ablakok külsõ valamint belsõ oldalán, bézs színû JURA solnhofeni 
természetes kõbõl,
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opció:
- párkányok bármely más természetes kõzetbõl vagy agglomerátumból, földig menõ ablakoknál 
is

belsõ vakolás: - LB-KNAUF 501 vagy egyenértékû gépi vakolattal

külsõ homlokzatképzés: - 10 cm vastagságú P5 polisztirol hõszigetelésen, mûgyanta alapú 1,5-2 mm-es 
gördülõszemcsés homlokzati vakolattal

tetõ kialakítás: - 20 cm vastag ISOVER, ROCKWOOL vagy egyenértékû üveggyapot hõszigeteléssel, belsõ 
oldalon párazáró, hidegoldalon páraáteresztõ tetõfólia páratechnikai szigeteléssel, belsõ 
oldalon normál gipszkarton lapokkal, a vizes helyiségekben impregnált gipszkarton lapokkal

aljzatok: - tömörített kavicsaljzaton, 8-10cm C16 monolit betonaljzat, mûanyagalapú talajpára elleni 
szigeteléssel, 4cm vastag lépésálló Austrotherm vagy egyenértékû hõszigeteléssel, aljzatok 
felépítése ,szintezése a megrendelõ által választott burkolathoz igazítva

válaszfalak: - 2 rétegû gipszkarton válaszfalszerkezetek hangszigetelõ kitöltéssel, vizes helyiségek oldalán 
impregnált lapokkal

térburkolatok: - szürke színû 6 cm vastag ABETON Viacolor Korzó vagy egyenértékû térõ burkolat, a parkolón
és a járdákon beton szegélyezõvel megtámasztva

tereprendezés: - elõkertben és átriumban gyep ültetésére alkalmas 2-3 cm vastagságú kiegyenlítõ 
humuszréteg készítése

átriumok elválasztó falai: - átrium felõli oldalonLB-KNAUF 501 vagy egyenértékû gépi vakolattal

épületgépészet

víz-, használati melegvíz- és szennyvíz

WC: - hidegvíz és csatornahálózat kiépítése (WC+mosdó)
- WC: függesztett, mélyöblítésû (Alföldi vagy Star-mart tipus), egyszínû mûanyag ülõkével,
falba építhetõ fehér nyomólapos tartállyal
- mosdó: 30 cm-es méretû, porcelán anyagú szifontakaróval (Alföldi vagy Star-mart tipus)
- mosdó csaptelep: Kludi Tercio fenti szabályzású leeresztõvel.

konyha: - hidegvíz és csatornahálózat kiépítése (1 mosogató + mosogatógépkiállás)
- kombinált elzáró szelep mosogatógépkiálláshoz

mosdó: - hideg-melegvíz és csatornahálózat kiépítése (WC+mosdó)
- WC: függesztett, mélyöblítésû (Alföldi vagy Star-mart tipus), egyszínû mûanyag ülõkével,
falba építhetõ fehér nyomólapos tartállyal
- mosdó: 30 cm-es méretû, porcelán anyagú szifontakaróval (Alföldi vagy Star-mart tipus)
- mosdó csaptelep: Kludi Tercio fenti szabályzású leeresztõvel.
opció:
- lakástípustól függõen bidé (Alföldi vagy Star-mart tipus), Kludi csapteleppel

fürdõ: - hideg-melegvíz és csatornahálózat kiépítése (kád+1mosdó) 
- mosdó: 60 cm-es méretû porcelán anyagú, szifontakaróval ellátott Alföldi vagy Star-mart 
típusú
- kád: 170 cm-es zománcozott acél kád
- kádcsaptelep: Kludi Terció zuhanyzós kádfeltöltõ csaptelep Kludi zuhanyrózsával és fali 
tartóval 
- mosdócsaptelep: Kludi Tercio fenti szabályzású leeresztõvel.
opció:
- 3cm vastag mészkõ mosdópult, 2db pultbaépíthetõ mosdóval (Alföldi) 2db Kludi csapteleppel
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- Megrendelõ által biztosított szaniterek, fürdõszobafelszerelések, kabinok összeszerelése 
beépítése

fûtés
- fûtési és melegvízellátási rendszer kiépítése, földgáz üzemû THERMOMAX PREMIX 24
típusú falikazánnal, radiátoros és vezérelt padlótemperálás kombinációjából, primer hõleadók
VOOGEL-NOOT típusú acél lemezradiátorok,
opció: 
- kiegészítõ hõleadóként az étkezõ-konyha részen szelepvezérlésû padlótemperálás
- kiegészítõ hõleadóként hidegburkolat esetén más helyiségekben padlótemperálás
- Megrendelõ által biztosított más rendszerû vagy típusú kazán beépítése
- más fûtési rendszer kiépítése lehetõségének biztosítása (pl. napkollektorok, hõszivattyús 
fûtés, parkoló elektromos illetve gázüzemû padlófûtés jellegû melegítése stb.)

gázszerelés
- épületen belüli gázszerelési munkák kivitelezése engedélyezett tervek alapján
opció:
- falikazán üzembe helyezése (a gyártó meghatalmazott garanciális szerelõjével)
- gázüzemû fõzõlap és sütõ gázhálózatának kiépítése
- kéményfelülvizsgálat ügyintézése használatbavételi engedély fázisában

villanyszerelés
- villamos alapszerelési munkák (védõcsõ elhelyezés, vezetékelés), szerelvényezés fehér színû 
PRODAX szerelvényekkel, a Megrendelõ által megjelölt helyeken (4 dugalj/helyiség, 3-3 TV és 
telefon aljzat),  Megrendelõ által biztosított lámpák felszerelése, bekötése (1 szerelési alkalom)
- elektromos fõzõlap és sütõ bekötése
opció:
- riasztórendszer alapfelszerelése illetve igény esetén teljes rendszer építése
vezetékes illetve vezeték nélküli kivitelben.

garázsok mûszaki tartalma:

alapozás: - C12 anyagú betonacél talpgerenda alaptestek

felmenõ falazat: - 20 illetve 25 cm Porotherm vagy ezzel egyenértékû téglafalazat

koszorúk, áthidalók: - monolit vasbeton koszorú, monolit vasbeton vagy Porotherm áthidaló
tetõ: - gombamentesítõ szerrel kezelt fenyõ fûrészáru ácsszerkezet, a szarufák látszó végei gyalult –

mart kivitelben, lambéria burkolatos ereszkialakítással

tetõfedõanyag: - natur színû Jamina-Palotás vagy egyenértékû kerámiacserép

bádogosmunkák: - eresz és lefolyócsövek anyaga vörös színû LINDAB acél illetve festett alumínium vagy ezzel 
egyenértékû lemezáru 

belsõ vakolás: - LB-KNAUF 501 vagy egyenértékû gépi vakolattal

aljzatok: - tömörített kavicsaljzaton, 8-10cm C16 monolit betonaljzat, mûanyagalapú talajpára elleni 
szigeteléssel, Tikurilla Temafloor vagy egyenértékû betonfesték pormentesítéssel 

válaszfalak: - 10 cm-es vastagságú nútféderes válaszfallapokból Porotherm vagy egyenértékû

térburkolatok: - szürke színû 6 cm vastag ABETON Viacolor térkõ burkolat, a parkolón és a járdákon beton 
szegélyezõvel megtámasztva

garázsajtók: - HÖRMANN BERRY 80 vagy egyenértékû fa borítású billenõ garázsajtó, lazúrfesték 
védõréteggel


