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A lakóingatlanok adás-vételét nagymértékben hátráltatja, ha az épületről/
lakásról nem áll rendelkezésre szakszerű, méretarányos alaprajz, illetve ha a
potenciális vásárlók nem látják, hogy milyen lehetőségek vannak az eladásra
kínált ingatlan korszerűsítésére, átalakítására.
2012. jan. 1-től a lakások eladásánál is kötelező az energetikai tanúsítvány
kiállítása, amelyhez szintén megfelelő műszaki tervekre van szükség.
Építészmérnökként családi házak és többlakásos lakóépületek tervezésével,
meglévő épületek átalakításával, korszerűsítésével, illetve mindezek egyetemi
oktatásával foglalkozom. Terveimben kiemelt céljaim a használói igényeknek
való pontos megfelelés, a fenntarthatóság, az alacsony energiafelhasználás,
az ökológiai és egészségi szempontok, a flexibilitás, az átalakíthatóság,
valamint a költség-hatékonyság érvényesítése.

Lakóingatlanok adás-vételéhez kapcsolódó szolgáltatásaim:

1.

Lakások adásvételéhez: alaprajzi felmérés, fotózás, számítógépes
alaprajz hirdetéshez, átalakítási-korszerűsítési javaslatok (M=1:100).

2.

Energetikai tanúsítvány kiállításához: felmérés és méretezett műszaki
alaprajz készítése (ArchiCAD, M=1:100), szükséges adatok felvétele
(fűtés, rétegrendek, U-értékek, stb.).
Speciális kedvezmény: 1.+ 2. összevont szolgáltatás

3.

Komplett alaprajzi, metszeti és homlokzati felmérés: részletes felmérési
tervdokumentáció készítése (ArchiCAD, M=1:100 v. 1:50).

4.

Tervezés: Lakóépületek, lakások átalakításának, korszerűsítésének,
bővítésének, tetőterek beépítésének tervezése, új épületek tervezése,
építési-engedélyezési és kiviteli tervek készítése.

Együttműködésen alapuló kapcsolódó szolgáltatások:

1.
2.
3.
4.

Energetikai tanúsítvány kiállítása
Statika, tartószerkezet: felmérés, szakértés és tervezés
Épületgépészet: felmérés, szakértés és tervezés
Teljes körű kivitelezés: energetikai korszerűsítés, felújítás, átalakítás,
bővítés, tetőtér beépítés, új építés

Elérhetőség:
Tel: 06-30-502-6842
E-mail: gtideren@gmail.com
www.lakohaztervezes.com

Teljeskörű épületgépészeti tervezés és kivitelezés,
energetikai tanúsítás
A Légkomfort Kft. küldetése, hogy a minőség szolgálatában, az éghajlat védelmében, a
gazdaságos és környezettudatos megoldásokat alkalmazva, egészséges és hosszútávon
fenntartható életteret alakítson ki megrendelői számára.
Az egyre emelkedő energiaárak a korszerű technikák és a megújuló energiaforrások
használatára irányították figyelmünket.
Hazánkban úttörőként fogtunk bele az aktív fűtési rendszerek nélkül működő, úgynevezett
passzívházak gépészetének tervezésébe és kivitelezésébe. Teljes körű épületgépészetiszolgáltatással állunk Megrendelőink rendelkezésére:

TERVEZÉS
Épületenergetika:
- Energetikai számítás (Winwatt)
- PHPP számítás
-

(minősített passzívházak energetikai számítása)

Energetikai tanulmányok
Energetikai Tanúsítás (Zöldkártya)
Épületek fogyasztásának meghatározása
Hőkamerás vizsgálat
Energetikai szaktanácsadás
Meglévő épületgépészeti rendszerek
felülvizsgálata, energetikai optimalizációja

Profilunk a felsorolt épületgépészeti
rendszerek tervezése és méretezése:
-

Felületi fűtés-hűtés
Hővisszanyeréses szellőztetés
Víz-csatorna hálózat
Napenergia hasznosítás
Központi porszívó hálózat
Szürkevíz hasznosítás
Hőszivattyús rendszerek
Talaj-levegő hőcserélő
Talajszonda, talajkollektor, talajhőkosár
Légkomfort Kft.
2143 Kistarcsa, Mezsgye u. 1.
Tel.: +3630/942-44-03
e-mail: info@legkomfort.eu

KIVITELEZÉS

