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ÉS LAKOSSÁGI SZINTEN IS JÓVAL MAGASABB, MINT A NYUGAT-EURÓ-
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MEGTERHELÉSEN TÚLMENÔEN A KÖRNYEZETET IS FOKOZOTTAN

KÁROSÍTJA.
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Az épületekben – elsôsorban a családi
házakban – az energia mintegy 80
százalékát fûtésre és hûtésre fordítjuk. Egy
sok energiát fogyasztó épület kisebb épí-
tési költséggel valósítható meg, de jóval
nagyobb ráfordítással üzemeltethetô. Így a
lakás használata során többszörösen kell
megfizetni az építési költségnél elért meg-
takarítást. 

A kevés energiát felhasználó házaknál a
leadott hôt minimálisra csökkentik, ugyan-
akkor a napenergiát maximálisan haszno-
sítva – megfelelô szellôzés biztosítása mel-
lett –, minimális külsô energia felhasználá-
sával érhetô el a kellemes belsô hômér-
séklet.

E családi ház tervezésének fô szem-
pontja az olyan kiváló minôségû anyagok
és technológiák alkalmazása volt, amelyek
által az épület energiafelhasználása ala-
csony szinten tartható.

Az épület fôváros közeli lakóparkban,
egy 1081 m2 alapterületû, ötszög alakú
telken épült. Az elhelyezést és a formai
kialakítást alapvetôen a megrendelô mû-
ködéssel kapcsolatos igényei, a telek
megközelítése, formája, tájolása határoz-
ták meg.

Kikötés volt még az egyszintes elrende-
zés és a tágas lakóhelyiségek kialakítása.

Mindezeket együttesen figyelembe véve
az adott telken legjobban egy U alakú, át-

riumos elrendezésû épülettel lehetett
megoldani. Az egyszintes, alacsony haj-
lásszögû, kontyolt tetôkkel fedett lapos tö-
megformát megtöri a nappali feletti félnye-
regtetôs épületrész.

Az épület arculatát az átriumra és az
egyes kertrészletekre nézô hatalmas üveg-
felületek is meghatározzák. Az egyes kert-
részletek látványa a belsô terekbôl szinte
képként jelenik meg.

A ház bejárata egy fedett elôteraszról
nyílik, ami egy tágas elôszobába vezet.
Innen a nappali-étkezô rész felé lehet to-
vábbhaladni. Az elülsô hálószárny két gye-
rekszobát, egy vendégszobát és egy für-
dôszobát tartalmaz.
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1. nappali
2. télikert
3. étkezõ
4. konyha
5. szoba
6. dolgozó
7. fürdõszoba
8. gardrób
9. háztartási helyiség

10. elôszoba
11. közlekedõ
12. WC
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Mivel a padlóvonal szinte a kerttel azonos 
magasságban van, így jobban bele tud simulni 
a zöld környezetbe.

A napkollektor alig észrevehetô, 
nem zavarja a látványt.

Az étkezô a ház tömegébôl kiugró üve-
gezett térrészben helyezkedik el, ami a
terv szerint kerti medencére néz, de a me-
dence még nem készült el.

A konyhából egy – a pult és a felsô szek-
rény közötti, a helyiség teljes szélességét
elfoglaló – sávablakon át lehet kilátni a kert
egy részére.

Az étkezôbôl továbbhaladva a jelentôs
méretû és belmagasságú, reprezentatív
nappaliba érünk. A nappalit tetôkiemelés-
sel, felülvilágítókkal és látható fedélszékkel
alakították ki a konyhával és az étkezôvel
összefüggô térben, mégis egyértelmûen
lehatárolva.

A nappalihoz nagy üvegfelületekkel kap-
csolódik a – részben fedett, felülvilágítós –
délnyugati terasz, illetve az átrium. A nap-
palihoz északnyugati irányban nagymére-
tû tolóajtóval egy teljesen fedett és üvege-
zett átmeneti tér (télikert) kapcsolódik.
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A télikerten keresztül a naplemente akár
a nappaliból is élvezhetô.

A szülôi hálóból és a hozzá tartozó für-
dôbôl szintén nagy üvegfelületeken ke-
resztül a kert északnyugati része látható.

Az épület belsôépítészeti kialakítása a
megrendelô ízlését dicséri.

Az épületszerkezetek kivitelezését az
alacsony energiafelhasználású épülethez
optimális építési rendszerrel (polisztirol
közötti beton) készítettük. A gyors, tiszta
és környezetbarát építés az épületben
egészséges környezetet, komfortos klímát
biztosít.

A polisztirolelemeket az összeépítés
után betonnal kell kiönteni, így kívül 5 és
20 cm között változtatható (itt 10 cm)
hôszigetelés közé 15 cm betonmag kerül.
A falazat hôátbocsátási tényezôje U =
0,27 és 0,11 W/m2K között alakul (itt: 0,18).

A kiváló hôszigetelés és a jelentôs hôtá-
roló tömeg együttes hatására az ilyen
rendszerû házak nyáron kellemesen hûvö-
sek, míg télen jól tartják a meleget. A legó-
elven mûködô elem-összekapcsolás meg-
könnyíti az építést. A keletkezô minimális
hulladék nagyrészt beépíthetô vagy újra-
hasznosítható.

A belsô térelválasztást – kétoldali gépi
gipszvakolattal – gipsz válaszfalak biztosít-
ják, ami szintén hozzájárul a kellemes bel-
sô mikroklíma létrehozásához.

A nappali fölé rácsos fatartók kerültek.
Egyéb helyeken szeglemezes rácsos szer-
kezetû, kellôen hôszigetelt fedélszék ké-
szült.

A szárazon befújt cellulóz hôszigetelés
természetes alapanyagú, tûzálló, ökologi-
kus (újrahasznosított újságpapír), minden
rést és hézagot hôhídmentesen kitölt.

A tetôre mediterrán kolostorfedési rend-
szer került. 

A hatalmas és világos terû nappalit a letisztult elegancia jellemzi.
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Hálószoba saját fürdôszobával és közvetlen kertkapcsolattal  

A fürdôszoba egy idôben
2-3 személy részére is
kényelmesen használható.



Körbejárható központi elôkészítôvel, praktikus gépesítéssel készült a hangulatos konyha.

Az energiatakarékosságot további kor-
szerû technológiai megoldások is szolgál-
ják: hôszivattyú, hôvisszanyerôs szellôzte-
tôrendszer, energiatakarékos elektromos
fogyasztók és napkollektorok használati
meleg víz elôállítására.

Összességében a jelentôs (256 m2-es
nettó) alapterület ellenére is rendkívül ala-
csony energiafelhasználást és rezsikölt-
séget sikerült elérni.

Lényeges tanulság, hogy az energiatu-
datos tervezés nem speciális épületfajták
létrehozását jelenti, hanem olyan szemlé-
let, amely az épületek energiafogyasztását
is alapvetôen fontos tervezési szempont-
nak tekinti. Ezt az elvárást a beépítési terv
kialakításának kezdeti fázisától a teljes ter-
vezés és kivitelezés, továbbá az épület
használata során is hatékonyan érvénye-
síti.

Építész:
TIDERENCZL GÁBOR
2120 Dunakeszi, Ungvár u. 34.
Tel.: (30) 502-6842
E-mail: gtideren@gmail.com

Kivitelezés, napkollektor, szellôzés:
ASPER TEAM KFT.
1047 Budapest, IV., József Attila u. 4-6.
Tel.: 236-0933, fax: 236-0934
Internet: www.alacsonyrezsi.hu
E-mail: asperteam@gmail.com 

Tetôcserép:
MEDITERRÁN STÚDIÓ KFT.
2120 Dunakeszi, Fô út 14.
Tel./fax: (27) 351-374, tel.: (30) 584-4116
Internet: www.mediterranstudio.hu
E-mail: info@mediterranstudio.hu

Lindab Rainline ereszcsatorna:
LINDAB KFT.
2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/A
Tel.: (23) 531-300, fax: (23) 310-703
Internet: www.lindab.hu
E-mail: info.profil@lindab.hu

Külsô nyílászárók:
BOROVI ZRT.
5000 Szolnok, Nagysándor József út 60.
Tel.: (56) 516-530, fax: (56) 516-531
Internet: www.borovirt.hu
E-mail: borovirt@borovirt.hu

Velux tetôtéri ablak:
VELUX MAGYARORSZÁG KFT.
1031 Budapest, III., Zsófia u. 1-3.
Tel.: 436-0601, fax: 436-0605
Internet: www.velux.hu
E-mail: velux-h@velux.com

Toro öntözôrendszer:
T-MARKT LOGISZTIKA KFT.
2013 Pomáz, Határ út 8-14.
Tel.: (26) 525-537, fax: (26) 525-520
Internet: www.tmarkt.hu
E-mail: tmarkt@tmarkt.hu

Öntözôtelepítés, kútgépészet:
CÉZÁR SYSTEM VÍZGÉPÉSZETI KFT.
Tel.: (20) 931-5330
Internet: www.cezarsystem.hu
E-mail: info@cezarsystem.hu

Kerti bútor:
STELLA CERAMIA
1065 Budapest, VI., Lázár u. 1.
Tel./fax: 269-3030
Internet: www.stellaceramia.hu

Függöny:
KAFÜÁR
(karnis-függöny-árnyékoló)
1134 Budapest, XIII.
Róbert Károly krt. 54-58.
(Material Center)
Tel.: 412-0177
Internet: www.kafuar.hu
E-mail: info@kafuar.hu
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