
Műszaki leírás 
 
3 ÚJ VILLA 
  
Alapozás: 30 cm vtg. vasbeton lemezalap 
  
Szigetelés: modifikált bitumenes 2 rt. vastaglemez  
  
Teherhordó falak: 30 cm vtg. Porotherm HS falszerkezet, a külső falakon 10 cm vtg. austrotherm 
hőszigeteléssel.  
  
Födém: 18 cm vtg. monolit vb. lemez 
  
Lépcső: 15 cm vtg. monolit vb. lemez 
  
Válaszfalak: 10 cm-es válaszfal tégla 
  
Nyílászáró szerkezetek: a belső ajtók utólag szerelt igényes faajtók, a külső nyílászárók fa szerkezettel, emelt 
hőszigetelő értékű, 3 rtg.-ű üvegezéssel, hőszigetelt alumínium redőnnyel készülnek, 
  
Tetőszerkezet: A fa fedélszerkezet 15 cm vtg. monolit vb. koporsófödémre támaszkodik. 
  
Tető héjalás: Kettős égetett kerámia cserépfedés, Rheizink bádogos munkával. 
  
Homlokzatképzés: A homlokzati falakra 10 cm vtg. Austrotherm hőszigetelés készül felületén DRYVIT rendszerű 
színezett sima vakolattal. A lábazat süttői keménymészkőből készül. A homlokzati díszítő elemek (lizénák, 
profilozás, nyíláskeretezés) kéregbevonatú hőszigetelő anyagból készülnek. 
  
Padlóburkolatok: Az épület lakó helyiségeiben alapvetően parketta burkolatot terveztünk, kivételt képeznek a 
nappali terek és a vizes, helyiségek. A földszinti teraszburkolatok kőburkolattal készülnek. A gépkocsi lehajtó és 
az előkert térburkolatai Semmelrock appia antica térburkolattal készülnek. 
  
Falburkolatok: A konyhában a bútorozott felületen 1,45 m, a vizes helyiségekben 2,4 m magasságig a padló 
burkolattal azonos burkolat készül. 
  
Belső korlátok: az íves lépcsőházban pálcás fémkorlát, kovácsoltvas kivitelben készül. 
  
Külső burkolatok: A gépkocsi lehajtó és az előkert térburkolatai Semmelrock apia antica térburkolattal, 3cm 
élesszemcsés homokágyba fektetve, Ckt és Fzk tömőrített ágyazattal készülnek. A burkolt felületek opcionálisan 
elektromos fűtéssel készülhetnek. 
A földszinti teraszburkolatok szintén Semmelrock appia antica térburkolattal készülnek. 
A tereplépcsőket, támfalakat vb. szerkezettel, kőburkolattal terveztük kialakítani. 
  
Kerítések: A Lóránt úton és a névtelen közben tervezett kerítés vb. lábazattal, kőburkolattal, a kerítésmező és a 
kapuk (elektromos távműködtetéssel) kovácsoltvas elemekből készülnek. 

 
MŰEMLÉKVILLA 

Az építtető célja, a meglévő épület felújításával, átalakításával egy mai kor igényeit is kielégítő, de az 1800-as 
évekre is visszautaló villaépület létrehozása volt. 
 
A terület építészeti arculata vegyes, az 1850-es évektől kezdődően minden időszak rányomta a bélyegét a 
meglévő épületekre. A tervezés tárgyát képező épület földszint+tetőtér szintszámmal valósul meg. Az épületben 
egy önálló lakás kerül kialakításra. Az épület mellett alakítottuk ki a gépjárművek tárolására szolgáló, illetve egyéb 
funkciójú helyiségeket, a terepszint alatt kialakítva. Az épület gyalogos bejárata tereplépcsővel kapcsolódik a 
Lóránt úthoz. A gépkocsi tároló, mely terepszint alatti önálló teremgarázsként valósul meg a Lóránt úti 
telekhatáron kialakított gépkocsi behajtón közelíthető meg. 



  
Alapozás: meglévő sávalapok, 15 cm vtg. vasalt aljzat megerősítéssel 
  
Szigetelés: modifikált bitumenes 2 rt. vastaglemez, illetve a teherhordó földszinti meglévő falaknál injektálásos 
(faltömb szigetelés) utólagos szigetelés 
  
Teherhordó falak: új falaknál 30 cm vtg. Porotherm HS falszerkezet, meglévő falaknál a meglévő szerkezeti 
kialakítással megegyező utólagos kifalazások, javítások 
  
Födém: 18 cm vtg. monolit vb. lemez 
  
Lépcső: 15 cm vtg. monolit vb. lemez 
  
Válaszfalak: 12 cm-es válaszfal tégla 
  
Nyílászáró szerkezetek: a belső ajtók utólag szerelt igényes faajtók, a meglévő-megmaradó külső nyílászárók a 
meglévő mintájára újragyártott fa szerkezettel, belső szárny hőszigetelő üvegezéssel kialakítva, az új nyílászárók 
modern hőhídmentes alumínium vagy acél szerkezetű, hőszigetelő üvegezéssel készülnek. A modern új 
nyílászáróknál külső oldali szövet árnyékolót, a meglévő-megmaradó nyílászáróknál a meglévő árnyékoló típust 
alkalmazzuk (fa redőny, illetve belső vászon roló). 
  
Tetőszerkezet: A fa fedélszerkezet 15 cm vtg. monolit vb. koporsófödémre támaszkodik. 
  
Tető héjalás: Kettős égetett kerámia cserépfedés, Rheizink bádogos munkával. 
  
Homlokzatképzés: A homlokzati falakra a meglévő vakolat struktúrájával azonos homlokzati vakolat készül az új 
részeken, a meglévő sérült vakolatrészek leverése és újravakolása mellett a meglévő vakolatot megtartjuk, 
felújítjuk. A lábazat süttői keménymészkőből készül. 
  
Padlóburkolatok: Az épület lakó helyiségeiben alapvetően parketta burkolatot terveztünk, kivételt képeznek a 
nappali terek és a vizes, helyiségek. A földszinti teraszburkolatok fa illatve kőburkolattal készülnek. A gépkocsi 
lehajtó és az előkert térburkolatai Semmelrock antica térburkolattal készülnek. 
  
Falburkolatok: A konyhában a bútorozott felületen 1,45 m, a vizes helyiségekben 2,4 m magasságig a padló 
burkolattal azonos kerámia burkolat készül. 
  
Belső korlátok: pálcás fémkorlát készül. 
 


