Bélik és Társa. Kft.

Veranda

Idill
a vadonban
A pilisi hegyek egyik eldugott kis falujában, természetvédelmi területen,
napsütötte domboldalon bújik meg ez
a hangulatos fachwerk ház
A gyönyörű természeti környezet csicsergő
madarak és önfeledten játszadozó gyerekek paradicsoma.
A szóban forgó ház külsejét borító bontott tégla és a faváz
tökéletes harmóniában vannak egymással és a körülölelő
erdővel. Az építtetők, egy többgyermekes fiatal házaspár, a
Gerendaházak magazinban találtak rá a Bélik és Társa Kft-re.
Több másik cég megkeresése után a verhetetlen kulcsrakész
ajánlat, a folyamatos árkontroll, a gyors építési idő és a látszó
faszerkezetek természetessége voltak azok a tényezők, amik
miatt végül mellettük döntöttek.
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A ház két és fél hónap alatt szerkezetkész állapotba
került, a kulcsrakész kivitelezést a tulajdonosok vállalták
magukra. A földszinten az egylégterű nappali-konyhaétkező mellett igény volt még egy vendégszoba
kialakítására is, amihez külön fürdőszoba tartozik. a
természet-közeliséget fokozza a nappali és az étkezőkonyha nagy üvegfelületeiből látszó fedett faburkolatú
terasz látványa is. A fák szinte karnyújtásnyira vannak
a ház lakóitól, akik a kandalló melletta ropogó tűz
látványát is élvezhetik.

Mûszaki címke:

Falszerkezet: szendvicsfalszerkezet
Faanyag: szibériai borovi fenyő
Hőszigetelés falban: 20cm
ásványgyapot
Hőszigetelés tetőben: 20cm
ásványgyapot
Hőszigetelés padlóban: 10cm lépés
álló
EPS hőszigetelés
Tetőcserép: antracit színű, Bramac
Duna
Nyílászárók: fa 3 rétegű üvegezés
sel
Fűtésrendszer: faelgázosító kazá
n
Energetikai osztály: A+
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Az emeleten négy hálószoba és egy fürdő található, plusz egy tetősíkkal határolt további
helyiség, ami a gyerekek játszókuckójaként működik. A kicsiknek egy csúszdás játszóvár
is készült. Összes lakóterület így 164,53 m2. A padlóban és a falban emelt hőszigeteléssel,
háromrétegű ablakokkal ellátott ház fűtését faelgázosító kazán biztosítja, nem csoda hát,
hogy az épület A+-os energiatanúsítvánnyal rendelkezik. Nem csak a kivitelezés költsége
volt megfelelő áron, hanem a ház is olcsón fenntartható. kevés ennél gazdaságosabb,
zöldebb családi otthon van!

