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„ hogy Otthonának megépítése, ne ügyintézéssel teli teher,

hanem kellemes időtöltés legyen!”

Otthonának építését a telek kitűzésétől a kulcsok átadásáig teljes körben kivitelezzük.

A ház vásárlás, építtetés nagy dolog az ember életében. Fontos, hogy nyugodtan, bizalommal telve tudja megélni a család
ezt a nagyszerű változást.

Építkezést tervez? Konkrét elképzelése van álmai
otthonával kapcsolatban?

SEGÍTÜNK A MEGVALÓSÍTÁSBAN!

Ön Megálmodja, mi megvalósítjuk!

www.kulcsrakesz.hu

mailto:info@kulcsrakesz.hu


Exaház Kft. Iroda: 1148 Budapest, Egressy út. 27.-29. Iglár Attila Tel.: 0670/ 421-45-99 Email.: info@kulcsrakesz.hu

2

Néhány információ rólunk:

 Cégünk Budapesten és Pest megyében családi és ikerházak építésével foglalkozik
 Jöjjön el és nézze meg számos referencia házunkat, melyekben elégedett vevőink laknak.
 Energiatakarékos házakat építünk!
 Az Építkezők Fogyasztóvédelmi Egyesületének Panaszmentességi igazolásával rendelkezünk! Panaszmentességi igazolás száma: KM-

13-3869-122011
 A ház építéssel kapcsolatos összes terhet levesszük a válláról.
 Amennyiben még nem rendelkezik telekkel, segítünk kiválasztani azt, a helyi építési szabályozás és egyedi igényei figyelembe vételével.
 Ikerház megrendelés esetén egyedi árajánlatot készítünk, ikerpár hiányában a másik oldalt saját beruházásként kivitelezzük

 Szükség esetén, (külön árajánlat alapján) amennyiben a telkén bontandó ház van, segítünk lebontani azt és az építkezésre alkalmas sík
területet készítünk

 Életviteléhez mérten elkészítjük a megépítendő ingatlan alaprajzát, kérésre 3D látványtervvel illusztráljuk milyen is lesz a valós külső
megjelenés.

 Az építkezés megkezdéséhez szükséges szakhatósági engedélyek, építési engedély beszerzését elvégezzük.
 Teljes körű generál kivitelezést nyújtunk, a kulcsok átadásáig, a használatba vételi engedély beszerzéséig, Garanciával.

- Felelős műszaki vezetőnk folyamatosan ellenőrzi az építkezés szakaszait
- Építési naplót vezetünk
- Munkatársaink képzett szakemberek, évek óta összeszokott csapatot alkotnak
- Építkezéseinken munkatársaink mobil WC-t használnak
- Építési hulladékokat elszállítjuk

http://kulcsrakesz.hu/images/pdfs/Panaszmentesseg.pdf
http://kulcsrakesz.hu/images/pdfs/Panaszmentesseg.pdf
http://kulcsrakesz.hu/images/pdfs/Panaszmentesseg.pdf
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Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szívesen átbeszélné velünk az egyedi elképzeléseit,
úgy kérem, keressen minket bizalommal.

Az alábbi táblázat segít eligazodni a lehetőségekben, a különböző igényszinteket figyelembe véve:

Megnevezés I. kategória
185.000 Ft/m²

II. kategória
203.000 Ft/m²

III. kategória
225.000 Ft/m²

IV. kategória
233.000 Ft/m²

Alapozás

 Sávalap készítés:
12-es betonvassal vasalva,
C12-16KK mixer betonnal
kiöntve
 Lábazat:
Leier 30-as zsalukő
betonnal történő kiöntése
 Szerelő beton:
vasháló elhelyezése,
tálcabeton kiöntése C12-
16KK mixer betonnal

 Sávalap készítés:
12-es betonvassal vasalva,
C16-16KK mixer betonnal
kiöntve
 Lábazat:
Leier 30-as zsalukő
betonnal történő kiöntése
 Szerelő beton:
vasháló elhelyezése,
tálcabeton kiöntése C16-
16KK mixer betonnal

 Sávalap készítés:
12-es betonvassal vasalva,
C16-16KK mixer betonnal
kiöntve
 Lábazat:
Leier 30-as zsalukő
betonnal történő kiöntése
 Szerelő beton:
vasháló elhelyezése,
tálcabeton kiöntése C16-
16KK mixer betonnal

 Sávalap készítés:
12-es betonvassal vasalva,
C16-16KK mixer betonnal
kiöntve
 Lábazat:
Leier 30-as zsalukő
betonnal történő kiöntése
 Szerelő beton:
vasháló elhelyezése,
tálcabeton kiöntése C16-
16KK mixer betonnal
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Falazás

 Teherhordó falazat:
Leier 30NF tégla

 Válaszfalak:
Leier 10NF tégla

 Teherhordó falazat:
Porotherm 30 KLÍMA tégla

 Válaszfalak:
Porotherm 10NF tégla

 Teherhordó falazat:
Porotherm38 KLÍMA tégla

 Válaszfalak:
Porotherm 10NF tégla

 Teherhordó falazat:
Porotherm PROFI 38
KLÍMA tégla
 Válaszfalak:
Porotherm 10NF tégla

Ácsmunka

 Tetőszerkezet:
Felületkezelt faszerkezetből
készül, az eresz látszó
szarufázattal, 70cm
túllógással, felülről
lambéria burkolattal,
választott színre pácolva

 Tetőfedés:
Hálóerősített párazáró fólia
terítése a cserép alá, cserép
típusa: Leier Toscana
Classic beton cserép,
szellőzőkkel, hofógokkal és
tetőkibúvó ablakkal
kialakítva

 Tetőszerkezet:
Felületkezelt faszerkezetből
készül, az eresz látszó
szarufázattal, 70cm
túllógással, felülről
lambéria burkolattal,
választott színre pácolva

 Tetőfedés:
Hálóerősített párazáró fólia
terítése a cserép alá, cserép
típusa: Bramac Merito
beton cserép (stílushoz
igazodva) szellőzőkkel,
hofógokkal és tetőkibúvó
ablakkal kialakítva

 Tetőszerkezet:
Felületkezelt faszerkezetből
készül, az eresz látszó
szarufázattal, 70cm
túllógással, felülről
lambéria burkolattal,
választott színre pácolva

 Tetőfedés:
Hálóerősített párazáró fólia
terítése a cserép alá, cserép
típusa: Leier Toscana Extra
foltos beton cserép
(stílushoz igazodva),
szellőzőkkel, hofógokkal és
tetőkibúvó ablakkal
kialakítva

 Tetőszerkezet:
Felületkezelt faszerkezetből
készül, az eresz látszó
szarufázattal, 70cm
túllógással, felülről
lambéria burkolattal,
választott színre pácolva

 Tetőfedés:
Hálóerősített párazáró fólia
terítése a cserép alá, cserép
típusa: Bramac Adria foltos
beton cserép (stílushoz
igazodva), szellőzőkkel,
hofógokkal és tetőkibúvó
ablakkal kialakítva

Bádogos
szerkezetek

KJG Acél lemez csatorna
rendszer, a cserép színéhez

igazodva

KJG Acél lemez csatorna
rendszer, a cserép színéhez

igazodva

Prefa csatorna rendszer, a
cserép színéhez igazodva

Lindab csatorna rendszer, a
cserép színéhez igazodva
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Kandalló
Kémény

Montel előre gyártott
kémény kerül kiépítésre,
200-as átmérővel

Montel előre gyártott
kémény kerül kiépítésre,
200-as átmérővel

Montel előre gyártott
kémény kerül kiépítésre,
200-as átmérővel

Montel előre gyártott
kémény kerül kiépítésre,
200-as átmérővel

Födém

 Egyszintes épületnél:
Fafödém készül, CD60-as
mennyezeti profillal,
tűzgátló gipszkarton
borítással, padlásfeljáró
beépítéssel
 Kétszintes épületnél:
alsó szint és a felső szint
között E gerendás beton
födém, felső szinten:
fafödém készül, CD60-as
mennyezeti profillal,
tűzgátló gipszkarton
borítással, padlásfeljáró
beépítéssel

 Egyszintes épületnél:
Fafödém készül, CD60-as
mennyezeti profillal,
tűzgátló gipszkarton
borítással, padlásfeljáró
beépítéssel
 Kétszintes épületnél:
alsó szint és a felső szint
között E gerendás beton
födém, felső szinten:
fafödém készül, CD60-as
mennyezeti profillal,
tűzgátló gipszkarton
borítással, padlásfeljáró
beépítéssel

 Egyszintes épületnél:
Fafödém készül, CD60-as
mennyezeti profillal,
tűzgátló gipszkarton
borítással, padlásfeljáró
beépítéssel
 Kétszintes épületnél:
alsó szint és a felső szint
között E gerendás beton
födém, felső szinten:
fafödém készül, CD60-as
mennyezeti profillal,
tűzgátló gipszkarton
borítással, padlásfeljáró
beépítéssel

 Egyszintes épületnél:
E Gerendás Beton födém
készül, padlásfeljáró
beépítéssel

 Kétszintes épületnél:
alsó szint és a felső szint
között E gerendás beton
födém, felső szinten:
fafödém készül, CD60-as
mennyezeti profillal,
tűzgátló gipszkarton
borítással, padlásfeljáró
beépítéssel

Szigetelések

 Függőleges falak és
aljzat:

GV-3,5 szigetelő lemezzel
 Alsó szint aljzat:
5cm vastag lépésálló
polisztirol hőszigetelő
hablemez kerül
elhelyezésre, egy réteg fólia
terítéssel levédve

 Függőleges falak és
aljzat:

GV3,5 szigetelő lemezzel
 Alsó szint aljzat:
7cm vastag lépésálló
polisztirol hőszigetelő
hablemez kerül
elhelyezésre, egy réteg fólia
terítéssel levédve

 Függőleges falak és
aljzat:

GV-4 szigetelő lemezzel
 Alsó szint aljzat:
8cm vastag lépésálló
polisztirol hőszigetelő
hablemez kerül
elhelyezésre, egy réteg fólia
terítéssel levédve

 Függőleges falak és
aljzat:

GV-4 szigetelő lemezzel
 Alsó szint aljzat:
10cm vastag lépésálló
polisztirol hőszigetelő
hablemez kerül
elhelyezésre, egy réteg fólia
terítéssel levédve
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Szigetelések

 Emeleti szint aljzat:
3cm vastag lépésálló
polisztirol hőszigetelő
hablemez kerül
elhelyezésre, egy réteg fólia
terítéssel levédve
 Mennyezet szigetelése:
hőtükrös, párazáró fólia
terítéssel és 20cm Knauf
Ekoroll tetőszigeteléssel
kialakítva. (Hővezetési
tényező: λ = 0,044 W/mK,
Tűzállósági osztály: A1)

 Emeleti szint aljzat:
3cm vastag lépésálló
polisztirol hőszigetelő
hablemez kerül
elhelyezésre, egy réteg fólia
terítéssel levédve
 Mennyezet szigetelése:
hőtükrös, párazáró fólia
terítéssel és 20cm Knauf
Classic 037 tetőszigeteléssel
kialakítva. (Hővezetési
tényező: λ = 0,037 W/mK,
Tűzállósági osztály: A1)

 Emeleti szint aljzat:
3cm vastag lépésálló
polisztirol hőszigetelő
hablemez kerül
elhelyezésre, egy réteg fólia
terítéssel levédve
 Mennyezet szigetelése:
hőtükrös, párazáró fólia
terítéssel és 20 cm Knauf
Classic 032 tetőszigeteléssel
kialakítva. (Hővezetési
tényező: λ = 0,032 W/mK,
Tűzállósági osztály: A1)

 Emeleti szint aljzat:
3cm vastag lépésálló
polisztirol hőszigetelő
hablemez kerül
elhelyezésre, egy réteg fólia
terítéssel levédve
 Mennyezet szigetelése:
hőtükrös, párazáró fólia
terítéssel és Isocell 20cm
cellulóz tetőszigeteléssel
kialakítva.

Nyílászárók

 Külső nyílászárók:
fehér műanyag nyílászárók
(bukó-nyíló), 6 kamrás,
70mm-es profillal,
Uw=1,0W/m2K
hőszigetelésű üvegezéssel,
résszellőző funkcióval.

 Bejárati ajtó:
fehér műanyag, öt ponton
záródó, esztétikus
megjelenésű, a tűzvédelmi
előírásoknak és a MABISZ
elvárásoknak megfelelő
biztonsági ajtó, felülvilágító
ablakkal

 Külső nyílászárók:
fehér műanyag nyílászárók
(bukó-nyíló), 6 kamrás,
85mm-es profillal,
Uw =1,0W/m2K
hőszigetelésű üvegezéssel,
résszellőző funkcióval.

 Bejárati ajtó:
fehér műanyag, öt ponton
záródó, esztétikus
megjelenésű, a tűzvédelmi
előírásoknak és a MABISZ
elvárásoknak megfelelő
biztonsági ajtó, felülvilágító
ablakkal

 Külső nyílászárók:
Kívül színes, belül fehér
műanyag nyílászárók
(bukó-nyíló), 6 kamrás,
85mm-es profillal, 3 rétegű
Uw =0,8W/m2K
hőszigetelésű üvegezéssel,
résszellőző funkcióval
 Bejárati ajtó:
Kívül színes, belül fehér
műanyag, öt ponton záródó,
esztétikus megjelenésű, a
tűzvédelmi előírásoknak és
a MABISZ elvárásoknak
megfelelő biztonsági ajtó,
felülvilágító ablakkal

 Külső nyílászárók:
Kívül színes, belül fehér
műanyag nyílászárók
(bukó-nyíló), 8 kamrás,
90mm-es profillal, 3 rétegű
Uw =0,5W/m2K
hőszigetelésű üvegezéssel,
résszellőző funkcióval
 Bejárati ajtó:
Kívül színes, belül fehér
műanyag, öt ponton záródó,
esztétikus megjelenésű, a
tűzvédelmi előírásoknak és
a MABISZ elvárásoknak
megfelelő biztonsági ajtó,
felülvilágító ablakkal és
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Nyílászárók

 Garázskapu:
Kling Fehér színű, kazettás,
szekcionált motoros
garázskapu kerül beépítésre,
2 db távirányítóval

 Beltéri ajtók:
magyar szabványos dekor
fóliázott beltéri ajtók, 5-6
fajta színválasztási
lehetőséggel, 30 ezer Ft-
ig/db áron számolva

 Garázskapu:
Kling fehér színű, kazettás,
szekcionált motoros
garázskapu kerül beépítésre,
2 db távirányítóval

 Beltéri ajtók:
magyar szabványos dekor
fóliázott beltéri ajtók, 5-6
fajta színválasztási
lehetőséggel, 37 ezer Ft-
ig/db áron számolva

 Garázskapu:
Kling kívül színes, belül
fehér színű, kazettás,
szekcionált motoros
garázskapu kerül beépítésre,
2 db távirányítóval

 Beltéri ajtók:
magyar szabványos dekor
fóliázott beltéri ajtók, 5-6
fajta színválasztási
lehetőséggel, 44 ezer Ft-
ig/db áron számolva

üvegbetétekkel

 Garázskapu:
Kling kívül színes, belül
fehér színű, kazettás,
szekcionált motoros
garázskapu kerül beépítésre,
2 db távirányítóval

 Beltéri ajtók:
magyar szabványos dekor
fóliázott beltéri ajtók, 5-6
fajta színválasztási
lehetőséggel, 50 ezer Ft-
ig/db áron számolva

Vakolás

 Oldalfalak és kétszintes
épületnél az alsó szint
mennyezete:

Gépi vakolás Profi-
Baustoffe anyaggal, a
nyílások körül és a pozitív
sarkokon élvédővel ellátva

 Oldalfalak és kétszintes
épületnél az alsó szint
mennyezete:

Gépi vakolás Profi-
Baustoffe anyaggal, a
nyílások körül és a pozitív
sarkokon élvédővel ellátva

 Oldalfalak és kétszintes
épületnél az alsó szint
mennyezete:

Gépi vakolás Profi-
Baustoffe anyaggal, a
nyílások körül és a pozitív
sarkokon élvédővel ellátva

 Oldalfalak és kétszintes
épületnél az alsó szint
mennyezete:

Gépi vakolás Profi-
Baustoffe anyaggal, a
nyílások körül és a pozitív
sarkokon élvédővel ellátva

Elektromos

 Szerelvények:
Schneider Prodax Anya
fehér
 Riasztó:
csövezése és kábelezése
készül el, mely tartalmaz

 Szerelvények:
Schneider Prodax Classic
fehér
 Riasztó:
csövezése és kábelezése
készül el, mely tartalmaz

 Szerelvények:
Schneider Prodax Gradó

 Riasztó:
DSC rendszer, mely
tartalmaz helyiségenként

 Szerelvények:
Schneider Prodax Sedna
kombinálható színekkel
 Riasztó:
DSC rendszer, mely
tartalmaz helyiségenként
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Elektromos

helyiségenként infrakiállást,
a bejárati ajtónál és a
garázsban 1-1 db tasztatúra
kiállást, 1 db sziréna és 1 db
ajtónyitás kiállást

helyiségenként infrakiállást,
a bejárati ajtónál és a
garázsban 1-1 db tasztatúra
kiállást, 1 db sziréna és 1 db
ajtónyitás kiállást

infrakiállást, a bejárati
ajtónál és a garázsban 1-1
db tasztatúra kiállást, 1 db
sziréna és 1 db ajtónyitás
kiállást

infrakiállást, a bejárati
ajtónál és a garázsban 1-1
db tasztatúra kiállást, 1 db
sziréna és 1 db ajtónyitás
kiállást

Gépészet

 Kazán:
fűtését és meleg víz
ellátását falra szerelhető
Saunier Duval Semia F25
kondenzációs gázkazán
biztosítja
 Fűtés:
a nappali-konyha-étkező és
a közlekedő padlófűtés
rendszerrel, a szobákban
radiátorokkal kialakítva, a
fürdőszoba törölköző
szárítós radiátorral
felszerelt

 Kazán:
fűtését és meleg víz
ellátását falra szerelhető
Saunier Duval Thema
Condens F25 kondenzációs
gázkazán biztosítja
 Fűtés:
a nappali-konyha-étkező és
a közlekedő padlófűtés
rendszerrel, a szobákban
radiátorokkal kialakítva, a
fürdőszoba törölköző
szárítós radiátorral felszerelt

 Kazán:
fűtését és meleg víz
ellátását falra szerelhető
Saunier Duval Isotwin
Condens F30 kondenzációs
gázkazán tárolóval
biztosítja
 Fűtés:
a nappali-konyha-étkező és
a közlekedő padlófűtés
rendszerrel, a szobákban
radiátorokkal kialakítva, a
fürdőszobatörölközőszárítós
radiátorral felszerelt

 Kazán:
fűtését és meleg víz
ellátását falra szerelhető
Saunier Duval Thema 24kw
kondenzációs gázkazán
HMV indirekt tárolóval
biztosítja
 Fűtés:
a nappali-konyha-étkező és
a közlekedő padlófűtés
rendszerrel, a szobákban
radiátorokkal kialakítva, a
fürdőszoba törölköző
szárítós radiátorral felszerelt

Burkolatok és
szaniterek

 Hideg burkolatok:
3.000,-/nm +
segédanyagok, fuga, élvédő
 Meleg burkolatok:
2.500,-/nm +
segédanyagok, szegő léc
 Szaniterek:
300.000,- értékben

 Hideg burkolatok:
3.500,-/nm + segédanyagok,
fuga, élvédő
 Meleg burkolatok:
3.000,-/nm + segédanyagok,
szegő léc
 Szaniterek:
350.000,- értékben

 Hideg burkolatok:
4.000,-/nm + segédanyagok,
fuga, élvédő
 Meleg burkolatok:
3.500,-/nm + segédanyagok,
szegő léc
 Szaniterek:
400.000,- értékben

 Hideg burkolatok:
4.500,-/nm + segédanyagok,
fuga, élvédő
 Meleg burkolatok:
4.000,-/nm + segédanyagok,
szegő léc
 Szaniterek:
450.000,- értékben

mailto:info@kulcsrakesz.hu
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Festés

a falfelületek előkészítése,
kétszeri glettelése (rigips
rimano), diszperziós fehér
belső falfestékkel történő
festése

a falfelületek előkészítése,
kétszeri glettelése (rigips
rimano), diszperziós fehér
belső falfestékkel történő
festése

a falfelületek előkészítése,
kétszeri glettelése (rigips
rimano), diszperziós pasztel
színű belső falfestékkel
történő festése

a falfelületek előkészítése,
kétszeri glettelése (rigips
rimano), diszperziós igény
szerint színes belső
falfestékkel történő festése

Homlokzatkép
zés

10cm vastag King-stone
hőszigetelő homlokzati
rendszer alkalmazása,
2mm-es gördülőszemcsés
színezéssel

12cm vastag King-stone
hőszigetelő homlokzati
rendszer alkalmazása,
2mm-es gördülőszemcsés
színezéssel

14cm vastag King-stone
hőszigetelő homlokzati
rendszer alkalmazása,
2mm-es gördülőszemcsés
színezéssel

15cm vastag King-stone
hőszigetelő homlokzati
rendszer alkalmazása,
2mm-es gördülőszemcsés
színezéssel

Áraink a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.

Felépítés költsége az egyes kategóriák négyzetméter árainak és a bruttó falsík által határolt alapterület összegének szorzata.

Áraink nem tartalmazzák: a bontás, a tervezés, a közműcsatlakozások, a teraszok és a kerítés költségét.

Jelen táblázat adatai tájékoztató jellegűek, kategóriák egymással szabadon kombinálhatóak.
Kérje egyedi árajánlatunkat! Pontos alaprajz alapján egyedi árajánlatot készítünk.

2013.szeptember.

Tisztelettel:
EXAHÁZ Kft

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, a tévedés és az elírás jogát fenntartjuk! A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek.

mailto:info@kulcsrakesz.hu

