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Készházak
& könnyûszerkezetes
otthonok
A JÖVÕ egyik meghatározó építési technológiája.
A megbízhatóságot, a kényelmes, kiszámítható építkezést,
a minõséget, a stabil árakat, az energiatakarékosságot jelenti.
A szomszédos Ausztriában már presztízs készházban lakni.

VANTON-HÁZ, LUXUS ELÉRHETÕ ÁRON – 36. old. AMERIKAI MÓDSZER MAGYARORSZÁGON – 40. old. SZENDVICSHÁZ A GYERMELYI DOMBOLDALON – 44. old.
EGY PÉNZTÁRCABARÁT MEGOLDÁS – 48. old. HARTL HAUS – 52. old.

Bélik és Tsa Kft.

Természetesen

fachwerk

A szép természeti környezet többnyire adott azok
számára, akik Solymáron építkeznek, de hogy a természet az
otthonba is beköltözzön, ahhoz egy gyönyörû fachwerkház az
egyik legkézenfekvõbb megoldás.
írta: BOROS EDIT
fotó: MERÉSZ BALÁZS

A

z építõmérnök házaspár mindenképen a fa, a kõ és tégla „emberbarát” atmoszféráját szerette volna maga körül tudni leendõ otthonukban. A férj, Gyula az interneten talált rá
a Bélik és Társa Kft fachwerkházaira és
mérnök lévén egybõl megértette mibõl
is áll ez a szerkezet, ugyanakkor rendkívül fel is keltette az érdeklõdését. Feleségével, Orsolyával együtt fel is keres-

ték a cégvezetõ fachwerk technológiával épült otthonátottak nagyon meggyõzõen hatottak rájuk, sõt visszavonhatatlanul „beleszerettek” ebbe a rendszerbe, így többé nem volt kérdés milyen módszerrel épül majd a házuk. A
férj által tervezett alaprajzot a cég tervezõje alakította át a fachwerk technológia kívánalmaira. A építkezés közben
aztán a környék is csodájára járt az impozáns faszerkezettel gyorsan emelkedõ
háznak. A munka október közepétõl in-

dult és februárra már szerkezet készen
állt az épület, a téli idõ dacára.
Amint egy látogató belép ennek a szép
otthonnak a nappalijába, nem ritka,
hogy egy pillanatra elakad a lélegzete.
Úgy tûnik, mintha ház belülrõl, optikai
hatásában nagyobb teret mutatna mint
azt kinti méreteibõl várnánk. A nagy tereket a gyönyörûen ívelõ kereszttartó
fogja össze. A faszerkezetek izgalmas
és lenyûgözõ látványa hosszas szemlélõdésre késztet bennünket is. A háziGERENDAHÁZAK
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A kereszttartó szép íve
átfogja a teret
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gazda elmondja, hogy tévedünk, ha azt
hisszük, hogy ez az impozáns eredmény megvalósítása nagyon sokba kerül, hiszen az õ otthonuk nagyjából
140ezer/nm árból épült fel. A ház
alsó szintjén az angolkonyha
mellett egy dolgozószoba és
egy fürdõszoba található, míg az
emeleten két háló- és egy fürdõszoba van. Egy pince és a ház elsõ tagozatában egy garázs is tartozik az épülethez. A külsõ és belsõ fal az
emeleti részen faburkolatot
kapott. Ha már a burkolásnál tartunk ez mindenütt
az építészmérnök házaspár
elképzelése nyomán jött
létre és mindannyiszor természetes anyagokból. A
nappali és a fürdõszoba
padlóját travertino-és bolgármészkõ lapokból rakták, az udvaron a járda

A vázkitöltõ falazat téglából készült,
ami rendkívül barátságod hangulatot
kölcsönöz a háznak.
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A nagy légteret is befûti
a Saunier Duval kazánhoz
kapcsolt padló- és falfûtés.

gránitburkolatot kapott. A nappali falán
felül körbefutó üvegtégla használatának
ötletétõl kezdve a kõburkolatok alkalmázásáig a fachwerk stílusához illõ, ízléses megoldásokat hoztak létre. Az
építõ cég és a mérnök házaspár egymást inspirálva hozta létre a nagyszerû
megoldások tucatjait. A Bélik házakat
minden esetben egy optimalizált hõszigeteléssel látják el, ami télen és nyáron
is ideális hõátbocsájtást illetve energiatakarékosságot eredményez. A cég házainak másik jellegzetessége fõleg nyáron hálálja meg magát: tudniillik ahol
nagyobb az üvegfelület ott nagyobb
ereszfelületet alkalmaznak. Az ereszkiüélések egyébbként rendkívül esztétikusak is amellet, hogy praktikusan leárnyékolnak a tûzõ nappal szemben. A
ház hõellátását a földszinten padló – az
emeleten falfûtéssel biztosítják. Az ízléses berendezéssel a házaspár a fachwerk természetes hangulatát kiemelõ otthont teremtett magának.
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