
  Árainkhoz tartozó műszaki specifikációnk, a hatályos szabályoknak megfelel, valamint a 2021-től érvénybe lépő energetikához is igazodik!

MEGNEVEZÉS

I. KATEGÓRIA

440.000 Ft/m2

II. KATEGÓRIA

480.000 Ft/m2

III. KATEGÓRIA

520.000 Ft/m2

IV. KATEGÓRIA

560.000 Ft/m2

ALAPOZÁS M  unkaárok:  

terepszint alatti 80 cm mélységig, 
50 cm szélességben

Sávalap készítéssel (4 szál Ø12-
es betonvassal, Ø8/30 kengyellel 
vasalva,  C.20-25.X0/32-F1, v. F2 
mixer betonnal kiöntve)

Lábazati fal: 1 sor ZS-30 zsalukő
elhelyezése, C.20-25.X0/16-F1, v. 
F2 betonnal történő kiöntése

Lábazati falak közötti feltöltés: 
tereptől, padlószinttől függően 
max. 20÷30 cm),

Külső kerület (lemezszél) 

M  unkaárok:  

terepszint alatti 80 cm 
mélységig, 50 cm szélességben

Sávalap készítéssel (4 szál 
Ø12-es betonvassal, Ø8/30 
kengyellel vasalva,  C.20-
25.X0/32-F1, v. F2 mixer 
betonnal kiöntve)

Lábazati fal: 1 sor ZS-30 
zsalukő elhelyezése, C.20-
25.X0/16-F1, v. F2 betonnal 
történő kiöntése

Lábazati falak közötti 
feltöltés: tereptől, padlószinttől
függően max. 20÷30 cm),

M  unkaárok:  

terepszint alatti 80 cm mélységig, 
50 cm szélességben

Sávalap készítéssel (4 szál Ø12-
es betonvassal, Ø8/30 kengyellel 
vasalva,  C.20-25.X0/32-F1, v. F2 
mixer betonnal kiöntve)

Lábazati fal: 1 sor ZS-30 zsalukő
elhelyezése, C.20-25.X0/16-F1, v. 
F2 betonnal történő kiöntése

Lábazati falak közötti feltöltés: 
tereptől, padlószinttől függően 
max. 20÷30 cm),

Külső kerület (lemezszél) 

Munkaárok:  terepszint alatti 80 
cm mélységig, 50 cm szélességben

Sávalap készítéssel (4 szál Ø12-es 
betonvassal, Ø8/30 kengyellel 
vasalva,  C.20-25.X0/32-F1, v. F2 
mixer betonnal kiöntve)

Lábazati fal: 1 sor ZS-30 zsalukő 
elhelyezése, C.20-25.X0/16-F1, v. 
F2 betonnal történő kiöntése

Lábazati falak közötti feltöltés: 
tereptől, padlószinttől függően max.
20÷30 cm),

Külső kerület (lemezszél) 
zsaluzása, Ø6/6 – 150/150 vasháló 
elhelyezése



zsaluzása, Ø6/6 – 150/150 vasháló
elhelyezése

A  ljzatlemez:  

10 cm vastag XC2-C.16-20 
mixerbeton, 5 mm/5 mm betonvas
háló (15/15 cm rácsméret).

Külső kerület (lemezszél) 
zsaluzása, Ø6/6 – 150/150 
vasháló elhelyezése

Aljzatlemez: 10 cm vastag 
XC2-C.16-20 mixerbeton, 5 
mm/5 mm betonvas háló 
(15/15 cm rácsméret).

zsaluzása, Ø6/6 – 150/150 vasháló
elhelyezése

A  ljzatlemez:   10 cm vastag XC2-
C.16-20 mixerbeton, 5 mm/5 mm 
betonvas háló (15/15 cm 
rácsméret).

Aljzatlemez: 10 cm vastag XC2-
C.16-20 mixerbeton, 5 mm/5 mm 
betonvas háló (15/15 cm rácsméret).

FALAZÁS
Teherhordó falazat:

30 K Porotherm tégla

Válaszfalak:

Porotherm 10NF tégla

Teherhordó falazat:

30 K Porotherm tégla

Válaszfalak:

Porotherm 10NF tégla

Teherhordó falazat:

Porotherm 30 K Dryfix tégla

Válaszfalak:

Porotherm 10NF tégla

Teherhordó falazat:

Porotherm 38 K Dryfix tégla

Válaszfalak:

Porotherm 10NF tégla

ÁCSMUNKA Tetőszerkezet:
Felületkezelt faszerkezetből 
készül, az eresz látszó 
szarufázattal, 70 cm túllógással, 
felülről lambéria burkolattal, 
választott színre pácolva.
Tetőfedés:
Hálóerősített párazáró fólia 
terítése a cserép alá, cserép típusa:

Tetőszerkezet:
Felületkezelt faszerkezetből 
készül, az eresz látszó 
szarufázattal, 70 cm 
túllógással, felülről lambéria 
burkolattal, választott színre 
pácolva.
Tetőfedés:
Hálóerősített párazáró fólia 

Tetőszerkezet:
Felületkezelt faszerkezetből 
készül, az eresz látszó 
szarufázattal, 70 cm túllógással, 
felülről lambéria burkolattal, 
választott színre pácolva.
Tetőfedés:
Hálóerősített párazáró fólia 
terítése a cserép alá, cserép típusa:

Tetőszerkezet:
Felületkezelt faszerkezetből készül, 
az eresz látszó szarufázattal, 70 cm 
túllógással, felülről lambéria 
burkolattal, választott színre 
pácolva.
Tetőfedés:
Hálóerősített párazáró fólia terítése 
a cserép alá, cserép típusa: Bramac 



Bramac Római Merító Plus beton 
cserép, szellőzőkkel, hófogókkal 
és tetőkibúvó ablak kialakítva

terítése a cserép alá, cserép 
típusa: Bramac Római Merító 
Plus beton cserép (stílushoz 
igazodva), szellőzőkkel, 
hófogókkal és tetőkibúvó ablak
kialakítva

Bramac Tectura beton cserép 
(stílushoz igazodva), szellőzőkkel,
hófogókkal és tetőkibúvó ablak 
kialakítva

Adria foltos beton cserép (stílushoz 
igazodva), szellőzőkkel, hófogókkal
és tetőkibúvó ablak kialakítva

BÁDOGOS
SZERKEZETEK

Színes alumínium csatorna 
rendszer, a cserép színéhez 
igazodva

Galeco csatorna rendszer, a 
cserép színéhez igazodva

Prefa csatorna rendszer, a cserép 
színéhez igazodva

Lindab csatorna rendszer, a cserép 
színéhez igazodva

FÖDÉM Egyszintes épületnél:
fafödém készül, CD60-as 
mennyezeti profillal, 1 réteg 
tűzgátló gipszkarton borítással, 
padlásfeljáró beépítéssel
Kétszintes épületnél:
A földszint felett monolit vasbeton
födém készül, a felső szinten: 
fafödém készül, CD60-as 
mennyezeti profillal, 1 réteg 
tűzgátló gipszkarton borítással, 
padlásfeljáró beépítéssel

Egyszintes épületnél:
fafödém készül, CD60-as 
mennyezeti profillal, 1 réteg 
tűzgátló gipszkarton borítással, 
padlásfeljáró beépítéssel
Kétszintes épületnél:
A földszint felett monolit 
vasbeton födém készül, a felső 
szinten: fafödém készül, CD60-
as mennyezeti profillal, 1 réteg 
tűzgátló gipszkarton borítással, 
padlásfeljáró beépítéssel

Egyszintes épületnél:
monolit vasbeton födém készül

Kétszintes épületnél:
A földszint felett monolit vasbeton
födém készül, a felső szinten: 
fafödém készül, CD60-as 
mennyezeti profillal, 1 réteg 
tűzgátló gipszkarton borítással, 
padlásfeljáró beépítéssel

Egyszintes épületnél:
monolit vasbeton födém készül

Kétszintes épületnél:
A földszint felett monolit vasbeton 
födém készül, a felső szinten: 
fafödém készül, CD60-as 
mennyezeti profillal, 1 réteg 
tűzgátló gipszkarton borítással, 
padlásfeljáró beépítéssel

SZIGETELÉSEK Függőleges falak és aljzat:
vasalt aljzaton és a falak alatt 
vízszigetelés, GV-3,5 szigetelő 

Függőleges falak és aljzat:
vasalt aljzaton és a falak alatt 
vízszigetelés, GV-4,5 szigetelő 

Függőleges falak és aljzat:
vasalt aljzaton és a falak alatt 
vízszigetelés, GV-4,5 szigetelő 

Függőleges falak és aljzat:
vasalt aljzaton és a falak alatt 
vízszigetelés, GV-4,5 szigetelő 



lemezzel
Alsó szint aljzat:
alsó szint aljzatban 10cm vastag 
hőszigetelő lépésálló lemez kerül 
elhelyezésre
Emeleti szint aljzat:
6cm vastag lépésálló polisztirol 
hőszigetelő hablemez kerül 
elhelyezésre, egy réteg fólia 
terítéssel levédve
Mennyezet szigetelése:
hőkükrös párazáró fólia terítéssel 
és 30 cm Knauf Ekoroll 
tetőszigeteléssel kialakítva 
(Hővezetési tényező =0,0037 
W/mK, tűzállósági osztály: A1
Homlokzatszigetelés:
12 cm vastag Dryvit King-stone 
hőszigetelő homlokzati rendszer 
alkalmazása, 2mm-es 
gördülőszemcsés színezéssel

lemezzel
Alsó szint aljzat:
alsó szint aljzatban 12cm 
vastag hőszigetelő lépésálló 
lemez kerül elhelyezésre
Emeleti szint aljzat:
6cm vastag lépésálló polisztirol
hőszigetelő hablemez kerül 
elhelyezésre, egy réteg fólia 
terítéssel levédve
Mennyezet szigetelése:
hőkükrös párazáró fólia 
terítéssel és 30 cm Knauf 
Ekoroll tetőszigeteléssel 
kialakítva (Hővezetési tényező 
=0,0037 W/mK, tűzállósági 
osztály: A1
Homlokzatszigetelés:
12cm GRAFITOS hőszigetelő 
homlokzati rendszer 
alkalmazása, 2mm-es 
gördülőszemcsés színezéssel

lemezzel
Alsó szint aljzat:
alsó szint aljzatban 12cm vastag 
hőszigetelő lépésálló lemez kerül 
elhelyezésre
Emeleti szint aljzat:
4cm vastag lépésálló polisztirol 
hőszigetelő hablemez + 2cm 
hangszigetelés kerül elhelyezésre, 
egy réteg fólia terítéssel levédve
Mennyezet szigetelése:
hőkükrös párazáró fólia
terítéssel és 25 cm kőzetgyapot 
tetőszigeteléssel kialakítva 
(Tűzállósági osztály: A1)
Homlokzatszigetelés:
15cm GRAFITOS hőszigetelő 
homlokzati rendszer alkalmazása, 
2mm-es gördülőszemcsés 
színezéssel

lemezzel
Alsó szint aljzat:
alsó szint aljzatban 15cm vastag 
hőszigetelő lépésálló lemez kerül 
elhelyezésre
Emeleti szint aljzat:
4cm vastag lépésálló polisztirol 
hőszigetelő hablemez + 2cm 
hangszigetelés kerül elhelyezésre, 
egy réteg fólia terítéssel levédve
Mennyezet szigetelése:
hőkükrös párazáró fólia
terítéssel és 30 cm kőzetgyapot 
tetőszigeteléssel kialakítva 
(Tűzállósági osztály: A1)
Homlokzatszigetelés:
15cm Kőzetgyapot hőszigetelő 
homlokzati rendszer alkalmazása, 
2mm-es gördülőszemcsés 
színezéssel

NYÍLÁSZÁRÓK Külső nyílászárók:
fehér műanyag nyílászárók

Külső nyílászárók:
fehér műanyag nyílászárók

Külső nyílászárók:
színes műanyag nyílászárók

Külső nyílászárók:
színes műanyag nyílászárók



(bukó-nyíló szerkezettel, Horizont
Penta), 7 kamrás, 75mm-es 
profillal, Uw=1,0W/m2K 
hőszigetelésű üvegezéssel, 
résszellőző funkcióval. 
(4/14/4/14/4,), ROTO vasalattal 
kialakítva

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

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

Beltéri ajtók:
magyar szabványos dekor 
fóliázott beltéri ajtók, 5-6 fajta 

(bukó-nyíló szerkezettel, 
Horizont Penta), 7 kamrás, 
75mm-es profillal, 
Uw=1,0W/m2K hőszigetelésű 
üvegezéssel, résszellőző 
funkcióval. (4/14/4/14/4,), 
ROTO vasalattal kialakítva

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

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

Beltéri ajtók:
magyar szabványos dekor 
fóliázott beltéri ajtók, 5-6 fajta 

(bukó-nyíló szerkezettel, Horizont
Penta), 7 kamrás, 75mm-es 
profillal, Uw=1,0W/m2K 
hőszigetelésű üvegezéssel, 
résszellőző funkcióval. 
(4/14/4/14/4,), ROTO vasalattal 
kialakítva

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

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 

(bukó-nyíló szerkezettel, Horizont 
Penta), 7 kamrás, 75mm-es profillal,
Uw=1,0W/m2K hőszigetelésű 
üvegezéssel, résszellőző funkcióval.
(4/14/4/14/4,), ROTO vasalattal 
kialakítva

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



színválasztási lehetőséggel,
br. 35 ezer Ft-ig/db áron

színválasztási lehetőséggel,
br. 42 ezer Ft-ig/db áron

színválasztási lehetőséggel,
br. 49 ezer Ft-ig/db áron

lehetőséggel, br. 55 ezer Ft-ig/db 
áron

VAKOLÁS Oldalfalak és kétszintes 
épületnél az alsó szint 
mennyezete:
Gépi vakolás Baumit anyaggal, a 
nyílások körül és a pozitív 
sarkokon élvédővel ellátva

Oldalfalak és kétszintes 
épületnél az alsó szint 
mennyezete:
Gépi vakolás Baumit anyaggal,
a nyílások körül és a pozitív 
sarkokon élvédővel ellátva

Oldalfalak és kétszintes 
épületnél az alsó szint 
mennyezete:
Gépi vakolás Baumit anyaggal, a 
nyílások körül és a pozitív 
sarkokon élvédővel ellátva

Oldalfalak és kétszintes épületnél 
az alsó szint mennyezete:
Gépi vakolás Baumit anyaggal, a 
nyílások körül és a pozitív sarkokon
élvédővel ellátva

ELEKTROMOS Szerelvények:
Legrand Cariva fehér
Riasztó:
csövezése és kábelezése készül el,
mely tartalmaz helyiségenként 
infrakiállást, a bejárati ajtónál és a
garázsban 1-1 db tasztatúra 
kiállást, 1 db sziréna és 1 db 
ajtónyitás kiállást

Szerelvények:
Legrand Cariva fehér
Riasztó:
csövezése és kábelezése készül 
el, mely tartalmaz 
helyiségenként infrakiállást, a 
bejárati ajtónál és a garázsban 
1-1 db tasztatúra kiállást, 1 db 
sziréna és 1 db ajtónyitás 
kiállást

Szerelvények:
Legrand Valena fehér
Riasztó:
DSC rendszer, mely tartalmaz 
helyiségenként infrakiállást, a 
bejárati ajtónál és a garázsban 1-1 
db tasztatúra kiállást, 1 db sziréna 
és 1 db ajtónyitás kiállást

Szerelvények:
Legrand Galea fehér
Riasztó:
DSC rendszer, mely tartalmaz 
helyiségenként infrakiállást, a 
bejárati ajtónál és a garázsban 1-1 
db tasztatúra kiállást, 1 db sziréna és
1 db ajtónyitás kiállást

GÉPÉSZET Kazán:
az épület fűtését és használati 
meleg víz ellátását falra szerelhető
BAXI PRIME 1,24 fűtő vagy 
Saunier Duval Thelia kombi 
kondenzációs gázkazán biztosítja

Kazán:
fűtését és meleg víz ellátását 
falra szerelhető BAXI PRIME 
1,24 fűtő vagy Saunier Duval 
Thema Condens kombi 
kondenzációs gázkazán 

Kazán:
fűtését és meleg víz ellátását falra 
szerelhető BAXI DUO TECH 
COMPACT 1,24 fűtő vagy 
Saunier Duval Thema Condens 
fűtő kondenzációs gázkazán  

Kazán:
fűtését és meleg víz ellátását falra 
szerelhető BAXI PLATINUM 1,24  
vagy Saunier Duval Thema Condens
fűtő 24kw kondenzációs gázkazán 
biztosítja



Fűtés:
a nappali-konyha-étkező és a 
közlekedő padlófűtés rendszerrel, 
a szobákban (fix trend) 
radiátorokkal kialakítva, a 
fürdőszoba törölköző szárítós 
radiátorral felszerelt

biztosítja
Fűtés:
a nappali-konyha-étkező és a 
közlekedő padlófűtés 
rendszerrel, a szobákban (fix 
trend rejtett csatlakozású 
szelepes) radiátorokkal 
kialakítva, a fürdőszoba 
törölköző szárítós radiátorral, 
termofejjel felszerelt

biztosítja
Fűtés:
a nappali-konyha-étkező és a 
közlekedő padlófűtés rendszerrel, 
a szobákban (Vogel Not) 
radiátorokkal kialakítva, a 
fürdőszoba törölköző szárítós 
radiátorral, termofejjel felszerelt

Fűtés:
a nappali-konyha-étkező és a 
közlekedő padlófűtés rendszerrel, a 
szobákban (Vogel Not) 
radiátorokkal kialakítva, a 
fürdőszoba törölköző szárítós 
radiátorral, termofejjel felszerelt

BURKOLATOK ÉS
SZANITEREK

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

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

Hideg burkolatok:
6.000,-/nm + segédanyagok, fuga, 
élvédővel
Meleg burkolatok:
5.000,-/nm + segédanyagok, szegő
léc
Szaniterek:
500.000,- értékben

Hideg burkolatok:
7.500,-/nm + segédanyagok, fuga, 
élvédővel
Meleg burkolatok:
5.500,-/nm + segédanyagok, szegő 
léc
Szaniterek:
600.000,- értékben

FESTÉS A falfelületek előkészítése, 
kétszeri glettelése (rigips rimano), 
diszperziós fehér belső 

A falfelületek előkészítése, 
kétszeri glettelése (rigips 
rimano), diszperziós fehér 

A falfelületek előkészítése, 
kétszeri glettelése (rigips rimano), 
diszperziós színes színű belső 

A falfelületek előkészítése, kétszeri 
glettelése (rigips rimano), 
diszperziós igény szerint színes 



falfestékkel történő festése belső falfestékkel történő 
festése

falfestékkel történő festése belső falfestékkel történő festése

KLÍMA
ELŐKÉSZÍTÉS

- - igen igen

REDŐNY színes műanyag színes műanyag

VIACOLOR
BURKOLAT

5 m-es előkertig a garázs behajtó 
előtti terület
és a járda szürke színű, 10x20-as 
parkett burkolatot kap (3.000 
Ft/nm áron)

5 m-es előkertig a garázs 
behajtó előtti terület
és a járda szürke színű, 10x20-
as parkett burkolatot kap 
(3.300 Ft/nm áron)

5 m-es előkertig a garázs behajtó 
előtti terület
és a járda színes, 10x20-as parkett 
burkolatot kap (4.000 Ft/nm áron)

5 m-es előkertig a garázs behajtó 
előtti terület
és a járda színes, 10x20-as parkett 
burkolatot kap (5.500 Ft/nm áron)

NAPKOLLEKTOR
RENDSZER

4 tagú család számára elfogadható
méretű napkollektor rendszer 
kialakítása

4 tagú család számára 
elfogadható méretű 
napkollektor rendszer 
kialakítása

4 tagú család számára elfogadható
méretű napkollektor rendszer 
kialakítása

4 tagú család számára elfogadható 
méretű napkollektor rendszer 
kialakítása



Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

Felépítés költsége az egyes kategóriák árainak és a bruttó négyzetméternek a szorzata.

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

Házaink megfelelnek a 2021-től érvénybe lépő megújult energiát igénylő szabályozásnak is.

Jelen táblázat adatai tájékoztató jellegűek, kategóriák egymással szabadon kombinálhatóak

Kérje egyedi árajánlatunkat.


