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Ytong/Termalica házak 

Modern Homes Ingatlanfejlesztő Kft. 
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Alapozás: 

 a tartófalak alatt sávalap készítése C16 betonból 0,9 m mélységben . 
 A sávalap 12 mm betonacél vasalat erősítéssel készül. (4 soros) 30 cm-ként 6 

mm-es kengyelezéssel 
 . Sávalapon 1 sor 25-ös zsalukő elem kerül elhelyezésre C16 beton kiöntéssel, 

soronként 6 mm betonacél erősítéssel(Ha egy sornál több van) 
 Zsalukő szintjéig talaj visszatöltés és rétegenként tömörítéssel. 
 10 cm szerelőbeton készítése a teljes felületen, 6 mm-es 15 x 15 térháló. 
 Lábazati szigetelés készítése XPS. 

 

Váz állapot 

 Már meglévő betonalapra, külső és belső teherhordófalak megépítve, falak alatt 
vízzáró szigeteléssel ellátva. 

 A teherhordó falak 30 x 25 x 60 cm-es nút féderes  T2-es Termalica Extra 
blokkból készülnek. A belső teherhordó falak 20-24 x 25 x 60 cm-es nút féderes  
T2-es Termalica blokkból készülnek 

 A nyílások fölött a nyílás méretének megfelelő áthidaló kerül beépítésre. 
Termalika U méretazonos elemekből készül koszorú. A koszorú 12 mm 
betonacél vasalat erősítéssel készül. (4 soros) 30 cm-ként 6 mm-es 
kengyelezéssel és C20 beton öntéssel  

Szerkezetkész állapot 

 tetőszerkezet rácsos tartókból kialakítva, tetőhéjalás beton cseréppel. 
 Homlok-, orom- és ereszdeszkázat elkészítve. 
 Ereszcsatorna-rendszer megépítve. 
 Hőszigetelt üvegezésű homlokzati nyílászárók beépítve, bejárati biztonsági ajtó, 

biztonsági zárral szerelve. 

 

Félkész állapot 

 Szerkezetkész állapot megépítve. 
 Vízszigetelés égetése a szerelőbetonra. 
 A belső fal felület 8-10 mm –es vékonyvakolattal szükség esetén üvegszövet 

háló erősítéssel vakoljuk 
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 Mennyezet, falak hőés hangszigetelve (fújt Cellulózzal), gipszkartonozva (válasz 
falak két réteg kartonnal -, fürdőszoba, WC helységek falai impregnált kivitelű 
gipszkartonnal) 

 Homlokzati falak, mennyezet párazáró fóliával ellátva. 
 Villanyszerelési alapvezetékek, dobozok elhelyezve. 
 Gépészeti (hideg-, melegvíz, csatorna) alapvezetékek, illetve csövek kiépítve, 

szanitertartó állványok beépítve. 
 Nyílászáró külső párkányok beépítve. 
 Homlokzati felületképzés 10 cm-es nikecellel, dryvit alapvakolat. 

Kulcsrakész állapot 

 Félkész állapot megépítve. 
 Külső színezés. 
 Épület teljes területén vizes vagy elektromos padlófűtéssel üzemel, vagy hasonló 

árkategóriáju fűtési rendsze. Vizes padlófü 
 Fűtés kiépítés opcionális több lehetőség van. 
 Falak, mennyezetek glettelése két rétegben fehér diszperziós festékkel. 
 6cm aljzatbeton készítése 12cm lépésálló hőszigeteléssel és 4mm vasháló 

erősítéssel. 
 Hideg/meleg burkolatok 3500ft/nm árral kalkulálva. E fölött a megrendelőt terheli 
 Vizesblokk szerelvényezése meghatározott összeghatárig. 
 Elektromos szerelvényezés fehér pl: A nappali-étkező- konyha helyiségekben 

összesen 6 dugalj, 4 kapcsoló, 3 világítás kiállás van kialakítva. A szerelvények 
1000 Ft/ db áron vannak kalkulálva 

 Beltéri ajtók 40000ft/db áron kalkulálva 

 


