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 „A város a Kisalföld keleti felében, a Mosoni-Duna, a Rába és Rábca torkolatánál fekszik, 
ezért nevezik a „folyók városának” is. A Duna mellett kialakult fontos útvonal a római kortól összekö-
tötte Aquincumot (Óbudát) Vindobonával (Béccsel). A Duna jobb partján árvízmentes teraszokon és 
magas ártéren haladt az útvonal a Pándorfalvi-fennsík, majd Bécs felé. Ezen az útvonalon a Rába és 
a Rábca képezett leküzdhető akadályt, s így kialakult itt egy közlekedési csomópont. Az utak Bécs, 
Budapest, Sopron, Pápa, Veszprém és Székesfehérvár felé haladtak. A város kialakulásában a geo-
morfológiai viszonyok is közrehatottak. A mai Belváros területén két árvízmentes terasz alakult ki, 
amelyet három parti dűne is megemelt. Ez tette vár építésére alkalmassá. Ennek jelentősége a római 
kortól növekedett a török időkig, amikor is hazánk legfontosabb végvára lett. A város és környéke 
a Kisalföld-nagytáj területén helyezkedik el, de Ménfőcsanak területén átnyúlik a Sokorói-dombság 
területére is, amely a Dunántúli-középhegységhez tartozik.

 Révfalu, Győr városrésze a Mosoni-Duna bal partjára esik. Földrajzilag a Szigetközhöz tar-
tozik. Eredetileg három községből tevődött össze: Révfaluból, Pataházából és Malomsokból. Ezek 
a községek Révfalu néven egyesültek – a települést 1905-ben, több évtizedes vita után, Győrhöz 
csatolták. A Révfalu és és a történelmi Bácsa község közötti terület Kisbácsa néven ismert. Révfalu 
és Kisbácsa ma Bácsával együtt Győr városrészei. A Rábca és a Mosoni-Duna határolta „Püspeök 
zigeth”-ről 1567-ből van írásos emlék, amikor királyi téglavetők települtek le területén. Sziget önálló 
település volt, 1905-ben csatolták Győrhöz. 1907-ben a Rábcának új medret ástak: helyén széles, 
mély fekvésű zöldterület, a Bercsényi Miklós liget alakult ki.

 A termálfürdőtől a Jókai hidat a töltésen keresztül érhetjük el. Innen szép kilátás nyílik a 
Püspökerdőre. Itt találhatók a Széchenyi István Egyetem épülettömbjei. A folyóparton csónakházak 
sorakoznak, keretet adva a győri vízi sportéletnek. A révfalui katolikus plébániatemplom a Kálóczy tér 
északnyugati sarkán található, az egyetemi negyed tőszomszédságában. 1780 körül építették barokk 
stílusban. A második világháborúban tönkrement hajóját 1951-re, tornyát csak 1985-re állították visz-
sza eredeti állapotába. Az egyetem előtt, a Duna felőli oldalon áll Varga Imre Sárkányrepülő Ikarosz 
szobra. Visszatérve a Jókai híd hídfőjéhez sorakoznak az evezős egyesületek klubjai. Itt találhatjuk a 
Mosoni-Duna egyik szabadstrandját, az Aranypartot. Messzebb sétálva megláthatjuk a városi vízmű 
telepét, amit 40 000 m³ napi vízhozamra terveztek. Nem messze áll az 1910-ben üzembe helyezett 
víztorony. Itt található az 1954-es árvíz emlékműve – Ásványrárónál a Nagy-Duna elszakította a gátját 
és végighömpölyögve a Szigetközön, hátulról támadt a városrészre. Átszakította a körtöltést, és a 
városnegyedet 3–4 m-es ár borította el. A Rónay Jácint u. 4. alatt található a Tulipános iskola, Lechner 
Jenő szecessziós stílusú, magyaros motívumokat felhasználó stíluskeresésének emléke. Az iskolától 
nem messze a Kossuth híd lábánál tekinthetjük meg Nepomuki Szent János szobrát, melyet a révfalui 
lakosok saját védőszentjüknek is tekintenek. A révfalui temetőben található a polihisztor Bán Aladár 
sírja.

 Három híd vezet át Révfaluba: Kossuth híd, melyet gyakran Révfalusi vagy Révfalui hídként 
emlegetnek: A közúti forgalmat vezeti át Szigetköz és a Medvei-Dunahíd felé,
Jedlik Ányos híd: a Vásárhelyi Pál gyaloghíd (amit a helyiek Kis Erzsébet hídnak is neveznek) helyére 
épített 1+1 sávos, gyalogos és kerékpársávokkal rendelkező híd. A 14-es számú főút forgalmát átve-
zető Széchenyi híd: Szlovákia, Vámosszabadi illetve a Szigetköz felé. (forrás: (CC-BY-SA-3.0) https://bit.ly/2JAxDq4)

GYŐR Megyei jogú város Magyarországon, Győr-Moson-
Sopron megye székhelye. A Győri járás és a Nyugat-
Dunántúl régió központja. Jelentős gazdasági, kulturális
és sportközpont. A Bécs–Pozsony–Budapest innovatív
tengelyen fekszik, kiváló közlekedési adottságokkal
rendelkezik, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő
városa.
Magyarország műemlékekben harmadik leggazdagabb
városa, a barokk belváros rekonstrukciójának
elismeréséül elnyerte a műemlékvédelem Európa-díját.
A népessége 2013-ban 128 567 fő volt, így
Magyarország hatodik legnépesebb városa. Népesség:
128 380

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

MAGYARORSZÁG Magyarország közép-európai ország a Kárpát-
medencében, amelyet északról Szlovákia, északkeletről
Ukrajna, keletről és délkeletről Románia, délről Szerbia
és Horvátország, délnyugatról Szlovénia, nyugatról
pedig Ausztria határol.
Főváros: Budapest. Terület: 93 030 km². Népesség:
9,897 millió (2013.) Népsűrűség: 106 fő/km2

Bruttó hazai termék: 133,4 milliárd USD (2013.)
Pénznem: Magyar forint
EU-csatlakozás: 2004. május 1.
Magyarország három éghajlati terület határán
helyezkedik el, időjárását a keleti nedves kontinentális,
a nyugati óceáni, az északi sarkvidéki légtömegek és a
déli-délnyugati mediterrán hatás alakítja. Az évi
középhőmérséklet 8–11 °C, amelynek viszonylag
magas, 20–25 °C-os az ingadozása. A hőmérséklet
átlagos értéke januárban a legalacsonyabb, 0 – -4 °C,
júliusban a legmagasabb, 18–22 °C. A napsütéses órák
száma évente 1750–2200 között van.
Az évi átlagos csapadékmennyiség 500–900 mm.

Győr-Moson-Sopron megye területe 4208 km². Fele
akkora, mint hazánk legnagyobb megyéje, kétszerese a
szomszéd Komárom-Esztergom megyének. A megye
területén kb. 450 000 ember él, ennek felét a megye
három legnagyobb városa, a 129 ezer lakosú Győr
megyei jogú város, a 62 ezer lakosú Sopron megyei
jogú város és a kb. 32 ezer lakosú Mosonmagyaróvár
adja. A megye területén haladnak keresztül a Közép- és
Nyugat-Európával összekötő fontos útvonalak. Itt halad
a kettős vágányú Budapest-Bécs-vasútvonal az M1-es
autópálya, és nyugat felé létesít kapcsolatokat a Duna
mind nagyobb fontosságú vízi útja.

2x8 beruházás helyszíne

Széchenyi István Egyetem: 2,7 km (6 perc)
Belváros: 3,9 km (10 perc)
Vasútállomás, buszpályaudvar: 4,6 km (9 perc)
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koncepció
 Az épületegyüttes telepítését tekintve sorházas beépítési formát követ. A szabályozási ele-
meknek megfelelően a területen összesen 16 db lakás építése tervezett. A lakások kétszintes, föld-
szint+ emelet kialakításúak. A terület geometriai adottságaiból fakadóan, illetve az utca terhelés-csök-
kentésének érdekében az egyes lakóegységek járműforgalma belső úthálózaton keresztül biztosított. 
Az így kialakuló belső parkolóterület zöldsávokkal tagolt, a lehető legkevebb burkolt felület tervezése 
mellett. A zöldfelületek 3 szintes növényzettel, dús fásítással kialakítottak. A tömbbelső a szomszédos 
beépítést követve beépítetlen marad.

Az utcaképben az egyes tömegek között a szabadonálló beépítési módhoz hasonlóan zöldfelületek 
jelennek meg. Az épületek között, előtt és mögött kialakuló terek tagoltak, a sorházas beépítési mód 
sematikus mintájának átszervezésével, így beengedve a zöldfelületeket az épületegységek közé. A 
telepítés tagoltsága ezáltal koherens utcaképet hoz létre, mely nem disszonáns a környező beépítést, 
területi adottságokat figyelembe véve. A lapostető felületek extenzív zöldtető-kialakításúak, melyek 
további tagoltságot adnak az épület zöldfelületeinek, csökkentik a beépítés lábnyomát. A zöldtetők 
pozsgás növényültetéssel tervezettek.

A területre jellemző a mérsékelt intenzitás. A minél nagyobb zöldfelület, illetve a megfelelő intenzi-
tás érdekében a beépítés jellemzően kétszintes kialakítású. Az elkülönülő épületszintek lehetőséget 
adtak az egyes funkciócsoportok elválasztására. Ennek megfelelően az épület földszintjén helyez-
kednek el a publikus terek, míg az emeleten a privát funkciók, ide értve a hálószobákat. A lakások 
alaprajzi kialakítása három szobás, melyekből egy a földszinten kialakított. A fogadó épületszinten 
nappali+étkező+konyha, vizesblokk, fedett előtér, terasz tervezett. Az emeleten két hálószoba és a 
hozzájuk tartozó vizesblokk, illetve tetőterasz foglal helyet.  

A tömeg egymás feletti szintjeinek kimozdításával maga a tömeg hoz létre és határoz meg teraszokat 
és tetőteraszokat, zöldfelületeket, épületek közötti lehatárolásokat. A tömegek vízszintes értelmű el-
mozdulása és szintenként történő szervezése tagolt, a területre jellemző és atipikus elemeket kerülő 
utcaképet formál.

Az épület anyagainak megválasztásánál törekedtünk az egyszerű és természetes alkalmazására. 
Az egyes anyagok, burkolatok követik a tömegalakítás változatosságát és sajátos szabályrendsze-
rét. Az épületegyüttes földszintje jellemzően vakolt, váltakozóan szürke és fehér színben. Az emeleti 
tömegek faerezetes Cedral szálcement burkolatúak. Az emeleti teraszokat alsó, vonalmenti rögzíté-
sű üvegkorlátok szegélyezik, színezetlen üvegbetétekkel, szilikonfugás kialakítással. A nyílászárók, 
attikafedések, bádogos szerkezetek RAL 7016, antracit szürke színezésűek. A lakóegységek kerti 
építményekkel egészülnek ki, melyek a földszinti teraszokat jelölik ki. Az így elhelyezett acélszerke-
zetek számos alkalmazási lehetőséget biztosítanak. Kialakíthatók lugasként, a felső keretváz között 
napvitorla feszíthető ki, az oldalfalakban vizuális lehatárolást biztosító lamella sor helyezhető el, így 
biztosítva a későbbi, hétköznapi használatban megjelenő egységes vizualitást.
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beépítés 9 10

L1

L3

L4

L2

...

L5

L16

Borostyán sétány felöl feltárt lakások:

L1

L2

L3

L4

L6

L5

L7

Lakásokhoz rendelt parkolóhelyek:

Belső út felöl feltárt lakások:

P1,P2

P3,P4

P5,P6

P9,P10

P7,P8

P11,P12

P13,P14

L8 P15,P16

L9 P17,P18

L10 P19,P20

L11 P21,P22

L12 P23,P24

L13 P25,P26

L14 P27,P28

L15 P29,P30

L16 P31,P32

A P20, P21, P24, P25 parkolóhelyek kisméretű autók számára lettek kilakítva, méretük: 2,20 m x 5,00 m
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alaprajzok
L1

Az elvi alaprajzok az alábbi lakásokra vonatkoznak:

L8

L9

L16
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alaprajzok
L2

Az elvi alaprajzok az alábbi lakásokra vonatkoznak:

L3

L4

L10

L5

L6

L7

L11

L12

L13

L14

L15
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helyiségek
L1

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,70  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,48  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,25  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,16  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  57,18  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  
 
11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,56  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   101,37  m2

L3

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,32  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,  m2

L2

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,32  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2
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L5

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,56 m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   101,37  m2

L4

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   11,03  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2

L7

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   11,03 m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   101,37  m2

L6

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2
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L9

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75 m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   101,37  m2

L8

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,70  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,48  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,25  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,16  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  57,18  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  
 
11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,56  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   101,37  m2

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2

L10

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2

L11
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 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2

L12

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2

L13

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2

L14

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75  m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   100,86  m2

L15
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L16

 Földszint:

1 Fedett előtér  térkő/gyep  5,31  m2  
 
2 Előtér   kerámia   4,63  m2  
 
3 Wc   kerámia   1,40  m2  
 
4 Háztartási h.  hajópadló  9,90  m2  
 
5 Konyha+Étkező  kerámia   16,05  m2  

5* Tároló+Kamra  kerámia   0,81  m2  
 
6 Nappali   kerámia   17,00  m2  

7 Terasz   WPC   9,00  m2  
 
 Ebből tároló  sim.beton  1,57  m2  
 

 Összes hasznos alapterület földszinten:  56,67  m2

 
 Emelet:

8 Lépcső+közlekedő kerámia   12,09  m2  

9 Szoba   hajópadló  11,39  m2  

10 Fürdő   kerámia   6,82  m2  

11 Szoba   hajópadló  13,89 m2  

12 Terasz   WPC   10,75 m2 

 Összes hasznos alapterület emeleten:  44,19 m2

 Lakás összes hasznos alapterülete:   101,37  m2
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37 38zöldtető
 A zöldtető alkalmazása számos előnyt jelent energetikai szempontból. A zöldtető rendszere-
ken mért hőmérséklet sokkal kisebb változásokat mutat, mint a hagyományos magas tetökön vagyis 
télen nem engedi annyira lehűlni, nyáron pedig olyan mértékben felmelegedni, mint más tetők ese-
tében. A tetőhőmérsékletet nyáron jelentős mértékben, a hőmérsékletingadozást pedig közel felére 
csökkenti a zöldtető alkalmazása. Nyáron a hőáram jelentősen csökken, így is kifejezve a zöldtető 
passzív hűtő hatását. A DIADEM® zöldtetőrendszer hosszú távon biztosítja a különböző zöldtető 
típusok nyújtotta előnyöket a megfelelő minimális fenntartás mellett. Az épületegyüttesben extenzív 
zöldtető felületek kerülnek kialakításra, Diadem MAT 25 vegetációval (a zöldtetőkre jellemző extrém 
termőhelyi viszonyokhoz kondicionált 5-8 különböző Sedum fajból és fajtából álló varjúhájszőnyeg).



19 20kert
 A családi házas beépítésekhez hasonlóan, az épületegyüttesben minden lakáshoz saját 
kertrész tartozik, . A kerteken felül közös zöldfelületek is teret adnak a minőségi, szabadtéri tevékeny-
ségeknek. A belső út felülete a város forgalmától elválasztott, kizárólag az itt lakók használják. Minden 
lakást egységesen kialakított kerti építmény egészít ki. Az acélszerkezet zárható kerti tárolót keretez. 
A kiegészítés oldalában lamellasor helyezhető el, felső pereme mentén pedig napvitorla feszíthető ki.  
A parkolók fásítottan kerültek kialakításra, a tervezés során törekedtünk minél intenzívebb zöldfelület 
kialakítani. 
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31 32belső terek
 A lakások belső terei egyszerűek, mindemellett szervesen kapcsolódnak egymáshoz, nagy 
homlokzati felnyitásokkal rendelkeznek, közvetlen kapcsolatot hoznak létre a külső térrel. A lépcsőről 
a földszintre érkezve a kert látványa fogad minket. A földszinten és az emeleten egyaránt terasz-
fületek kerültek kialakításra. A racionális alaprajzi kialakítás segítségével az egyedi belsőépítészeti 
igények is könnyen megvalósíthatóvá válnak.
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http://lnnk.in/@jaskovagi

* a belső tér a hivatkozást megnyitva  bejárható
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anyagok
 A CEDRAL burkolat szálcementből készül, amely rendkívül tartós és környezetbarát anyag. 
A CEDRAL dombornyomott faerezetes homlokzatburkolaton cédrusfa-mintázat látható. A burkolat ké-
sőbb sem igényel különleges karbantartást és ismételt (bevonattal történő) kezelést. Kevés karban-
tartást igényel, esztétikus felület, tűzbiztos (nem éghető, A2-s1, d0 (MSZ EN 12467)), hangszigetelő, 
ellenáll a szélsőséges hőmérsékletnek, vízálló, sokféle élő szervezetnek ellenáll (penész, baktériu-
mok, rovarok, férgek, stb.), számos vegyi anyaggal szemben ellenálló, környezetbarát, nem bocsát ki 
mérgező gázokat.

 Az épület nyílászárói rendkívűl magas minőségű INTERNORM műanyag-alu szerkezetek. 
Az épület INTERNORM KF500 ablakokkal rendelkezik: ezeket a nyílászárókat az innovatív design 
köti össze a technikai know-how-val. Az ablakszárny az üvegoptika miatt kívülről nem látható és nem 
is lehet megkülönböztetni a fi x üvegezéstől. Ebben a szárnyban a forradalmi I-tec Vasalat van bépít-
ve, ami az ablak kiemelését szinte lehetetlenné teszi - konkurencia nélküli. Az integrált záróelemek 
záródáskor a tok belsejébe hatolnak minden oldalról, így biztosítva maximális betörésbiztonságot. 
Uw=0,61 W/m2K, hangszigetelés: 35-46 dB, RC2, teljesen integrált reteszelés. A bejárati ajtók IN-
TERNORM KF410 nyílászáró szerkezetek: a szárnyak és tokok hangsúlyos élű designja az épület 
egészével harmonizál, új szigetelési technológiával, az I-tec Insulation-nel a tok hézagmentesen szi-
getelt és a hőszigetelés kiemelkedő. A nyílászárók SCHLOTTERER Voro Putz 90 elektromos redőny-
nyel kerülnek beépítésre. 

 A teraszokon BTS üvegkorlátok kerülnek beépítésre. Az egyes teraszfelületek elválasztását 
BTS windstop korlát biztosítja, mely állítható magasságával és felületével ideális vizuális lehatáro-
lást nyújt, mindamellett, hogy a teraszok szél elleni védelmét is szolgálja. Az állítható magasságú 
üvegkorlátok mellett lábazati megfogású elegáns BTS NX 50 korlátok nyújtanak védelmet a teraszon 
tartozkodóknak és patináns megjelenést az épületnek. 

Az épületen megjelenő bádogosszerkezetek a PREFA gyártásában készülnek, ide értve az attikafe-
déseket, üstöket és ejtőcsöveket. 

Hőszigetelések:

F.habosított EPS hőszigetelés:  Austrotherm Expert

EPS homlokzati hőszigetelés:  Austrotherm Grafi t Refl ex EPS 10 cm 

Lapostető hőszigetelés:   10+15 cm Austrotherm AT-N150 EPS  (zöldtető) 
    7+12 cm Bachl PIR ALU hőszigetelés  (terasz)

Padló hőszigetelés:   15 cm Austrotherm AT-N150 EPS  (földszint)
     5 cm Austrotherm AT-L2 EPS           (emelet)

Falkáva hőszigetelés:   5 cm Austrotherm Expert formahabosított EPS 

Átszellőztetett rétegrend:   10 cm Rockwool Fixrock FB1 
    
Egyéb:    Austrotherm XPS Top 30 SF
    Austrotherm XPS Premium 30 SF

Falazatok:

Teherhordó falazat:  Porotherm 30 Klíma

Lakáselválasztó fal:  Porotherm 30 AKU Z hanggátló fal

Belső teherhordó fal:  Porotherm 25 N+F

Válaszfalak:   Porotherm 10 N+F

Előtétfal:    Yton PEF 5
    Szerelt gipszkarton előtétfal

Födém:

    Monolit vasbeton födém 18, illetve 
    20 cm vastagságban
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47 48gépészet
 A használati melegvíz igények kielégítését kombinált gázkazán-vízmelegítő berendezések-
kel tervezzük megoldani. A vízvezetékek ötrétegű műanyag vezetékek toldóhüvelyes kötésekkel, 
csőidomokkal, rejtett szereléssel készülnek, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve. 

 A szennyvízelvezetés gravitációsan történik . A szennyvízvezetékek anyaga pvc . A strangok 
kiszellőztetésre kerülnek.Tüzivíz ellátás: épületen belül fali tűzcsapok nem tervezettek. A csapadék-
víz rendszer különválasztott a szennyvíz rendszertől. 

 A tervezett gázfogyasztó készülék: kondenzációs gázkazán, Vaillant VUW 236/3-5 E. A ter-
vezett fűtési rendszer radiátoros 60/40 °C és padlófűtéses 40/35°C névleges hőfokesésű melegvíz-
fűtés. A csővezetéki hálózat radiátoros fűtésnél cső a csőben rendszer kétcsöves fűtéshez illeszkedő 
DANFOSS normál , vagy termosztatikus fejjel szerelt sarok radiátorszelepekkel , Vogel &Noot lapra-
diátorokkal. A szabályozás rendszere : időjárásfüggő szabályozás tervezett, 1 db önálló jelleggörbéjű 
fűtés vezérlésére, a használati melegvíz termelés részére előnykapcsolással. 

 A belső terű WC helyiségek szellőztetése helyi elszívó ventillátorral történik, szennyezett 
levegő szabadba vezetésével, indítás a világítás bekapcsolásával, leállítás 10 perc
utószellőztetési idővel.

 

 Jellemző hőátbocsátási értékek:

 Földszinti falak:  U=0,15 W/m2K  (követelményérték: 0,24)

 Burkolt falak:  U=0,21 W/m2K  (követelményérték: 0,24)

 Lapostető:  U=0,11 W/m2K  (követelményérték: 0,17)

 Tetőterasz:  U=0,13 W/m2K  (követelményérték: 0,17

 Talajon fekvő padló: U=0,18 W/m2K  (követelményérték: 0,30)
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