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Debrecen, Csokonai u.10.sz

alatt építendő

7 |akásos társasház

Múíszaki adatok:

t. A|apoeás: fúrt vb cö| öpaIapozás, összefüggő gerendarács |ábazatta!

a' FÉiggőleges teher|"rordó szerkezetck: fa|szerkezeteken 25 ill' 30 cm.es váekerámia NF

30 fa!azat vasbeton vázpil!érekkel (30 cm)' Liftakna (jeIen szerződés nem

tarta!rnazza}" Lakáseiválasztó falak Ytong Si lka ?'5 N+F GT tég|ával falazva a rnaximálls

harigsziget*|és elérése érdekében.

3" Víesu intes t*herhordó szerkezetelc; Vasbeton knEzorúk, gerer,r11ák és vasbetorr
. fodérnsz*rkezet a ganázsban,nníg * lakásban sík vasbeton szenkezetij ferdérn és

vasbeton léBcsőszenkezetek épülnek. Átrriuatot e|őre gyártott szerkezetűek

P*rotherm rendszerbő|.
&. Ténelhatáro!ó falazatok: Porotherm 10150 N+F keránt!a'rá|aszfal iapokh*! falazatt

szerkezet, vagy ezzel egyenértékű szerkezet mennyezet'hez t örténő kiráke!ósse| kerul

kialakításra'
5. Tetőseerkeu et: 

;-

a. Garázs tetőszerkezete ínofiÜlit vasbeton szerkezetű iapos .tető fclirIetek

' úgynevezctt zoIdtetőve| kerüinek kiaIakításra, kü!on kertészeti terv szer, int" A

kia!akított zö|dtető fe|ü|et a tetőszinti |étesítményhee tartazik' {Ll.-es lekáshcrz

haszná lat i  jogot  i | |etően}

b. A Iak.-itér tetőszerkezete hagyományos manzárd fedélszék ,nrely egy

vesb*ton szerkezetű f ödómre keru l  e lhe lyezésre

6. F{éjaaat: Betein cserépfeeiés antrecit színben, rníg az aiacson haj[ásszogiÍ rószltnál

korcglt Iemezfedés kerül kialakításra, meJy szintén antracit színij '
"F. sádcgos szerkéretek: Csatornák, lefolyók, külső párkányeik antracit színű szinterezett

alumíniunr l*mezekhől készi. i lnek'

8. Konli*tok: A be|ső !épcsőt<nét, a járóvona|tól szárnított 1.,Ü0 m ffiagas actlt kor[iít

szer!<ezei kelszÜ| máza|t kivite|ben, a lépcsőkarok oIdalához torténő rogrítéssel 'A

hom!o,krati nyí|ászárók előtt ragasztott biztonsági üveg kor!átszenkeuet készül ae

utcafronton,míg az udvarra néző erké|yek szintenezett acél kor|átok"

9" $aiget*l*sek:
a. ngs31gelglgg(Austrotherrn rendszer): Kü|ső falazatokon ]"0 cm rlast.ix6

, AtiSl.rCItherm AT-l-{80 hőszigete|ő lapokkaI rendszerben késr:ítve

reri dszerga r-a n ciáva |, tetőfodérn (záróf ödém ) feIett 16 cm vastagságba n

szintéir EPS lapol<bil készül ' Esyéb hom|okzati szerkezetben 5 - 10 cm vastag

EF,S e|őtót l" lőszigetelés kész{jl.

b" Hanssaiset.elqs;
i '  Fö ldszirrt i padozat(Áilstrotherm rendszer}: 5+5cm vtg AT-t{1.00
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i i .  Keizbenső f ödémek(Austrotherrn rendszer): 5crn vtg AT-N1-00

lépésál|óhőszigete|és ker^ül elhe|yezésre , me|yre ATH-L2 2 cm vastag
ú gyevezett ú sztatott h a n gszi getelő bo rítást ka pn a k, old a lfa I ra
peremszigetelés elhe|yezése melIett.

e. Yí3sziee.telések(ViIlas Ren.dszer):
i, Talajnedvesség e||en: 4mm vtg bitumenes vastag|emez szigetelés
ii '  Lapostető vízszigete|ése: 2 rtg bitumenes vastag|emez szlgete|és

techno|ógia szerint.
i i i .  Erké|y|eryezgk szigete|óse: 1. rtg. vi lIas szigete|és + a|jzatbetonra

Mape|astic kent szigete|és hajlaterősítő pántokkaI a végső burko|at
.  - t {

a l a .

Í.0. Í{yílásrárók:
a. Hornl-o-Laati nví|ászórgk; Rehau típusú {vagy ezzeI egyenértékű), Hoppe

kiIinescses, két rétegű üvegezésse| el|átott fokozott hő. és hangszigete|ésű
műanyag nyí lászárók kívÜl  antrac i t  -  be|r i l fehér színben,  be lső  o lda|on fehér
műanyag párkánnya|' kÜ|ső olda|on antracit bádogozással. A. Csokonai ultca
fronti hom|okzati rryí|ászárók Rehau típusú (vagy ezzel egyenértékű}, F|oppe
kiIinescses, három rétegű üvegezésseI el|átott fokozott hő- és hangszigete|ésű
nrűanyag rryí|ászárók kívÜl antracit - belÜtfehér színberr, belső oldalon fehér
n,rűanyag párkánnya|, kü|ső o|dalon antracit bádogozással kerij|nek .....

kiaIa kításra
b' l-|om|o3.zati nvílászárq! redőnvSzekréqy'glA nappa|i, étkeíő és hál iszobák ' ' ,

esetében kiépítésre kerü|nek vakoIható redőnyszekrények, nreIybe $EÜ lgn
' térítés eIlenében kivitelezésre kert.jInek redőnyök.
c' l .{prmal]n garézskapu szekcioná|t műanyag burkolatú hőszi5etelt motoros

működtetésse| a z egész épü|etben ejsszen 1db{Épület utcafrorit i  gépkocsi

bejáratánál}, anti.acit színben, melyhez lakásonként 2-2 cb távirányító is
tartozék.

d. Főbelárati i  ait i  Rehau típusú (vagy ezzel egyenértékű}, F|oppe ki l incseses,két
rétegű üvegezésse| e|látott, fokozott hő- és hangszigetelésű műanyag
nyí|ászáró kívtiI antrcait *belü[ fehér színben elektromos zárral el|átott,
kap uteIefon n al nyith ató kia lakításba n, Hoppe ki l incsekkeI eI látva

e" l 'akósok beiárati aitói: Rehau típusú{vagy ezze| egyenértékű}, F|oppe
kiIincscses, két rétegű üvegezésseI e||átott fokozott hő. és hangszigetelésű
műanyag nyí|ászárók kívt j |  -  be lü|  fehér színben.

f .  Be lső  faJrví|ászárók:  MDF Des ign be l tér i  a j tók, juhar színben,  t ömör  a|ap
kivite|b'én a következő árakon:

a 75/ZLa és 90/21.0-Szerződés szerinti ára nettó:25.985,- Ft/db
e ff ia/LhaSzerződés szerinti ára nettó:30.800,. Ftldb)

( igény esetén opc ioná| is  fe|árak e| lenében egyéni  des ignban kérhetőek a
bel tér i  nyí lászárók}
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11. Be|ső burko!atok:

a' ! 'ép-cs$jház. közgs tgrek: Lépcsőház és belső közös terek gres hidegpad|óvaI
burkoltak,ragasztott kiviteIben. Eeyéb közös vagy Iakáshoz tartózó ki. i lső
bu rkqlt feI r. l  letek beton térb u rkoIattaI készü | n ek forgalom nak
m egfeIelően ( 1.0x20.as méretben ).

b. Lakásqk p.ad|óburko|aÍa:-Konyhák és vizes helyiségek padíó burkoIata mázas
kerámia ragasztott kivite|ezésben {lapméret max 30 x 30 cm, maximá|t ára
bruttó 2.540ftlm2| há|ósan rakva. Szobák, félszobák, kclzlekedők melegpad|ó
burkolata 8 mm vastag laminá|t szalagparketta burkoIat, parketta típusához
i|lő szegé|lye|, t öbbfé|e vá|asztható slínben, 2 rnm habalátétte|. {maxirnált ára:
bruttó 2,445ftlm2)

e. La\áspk faIbprkqlata: Lakások vizes he|ységeiben függő|eges fe|r' iIeteken {We,
fÜrdő} 2].0 crn nragasságig csempeburko!at há|ósan feirakva, vízszintes
felületen mázas kerámia pad|ó|ap ragősztott kivitelberr, há|ósan lerakva
készül. {csernpe max Z0 x 2Ü cm bruttó 2.540 F.t lmT, kerárnia nnax 3CI x 30 cnr
bruttó 2,54a ft1nll lr Konyha he|yiségekben a bútorzat, a|só - felső táro|ók
között 60 cm-es sávban csempeburko|at kerü| há|ós kiviteIezésben. (ár, rnéret
mint e|őzőekben} A társasház kozös he|yiségeiben egyaránt gress
padióburko lat  készü| .

xá- Lift; {K{!ltin szerződés tárgyát képezii c'
Az épÜletben egy 630kg-os maximá|is teherbírású szemályi felvonó keruI
megépítésre, me|yet a |akók öná|lóan is haszná|hatnak, kezelő szernélyzet nólkuiI
(Ezt $em tantalmazza a szerződés}

ís' Kf}zrn{ívek, géBészeti berendezések és íelszerelések:
Az ingatlan te|jes kozműrendszerre| e|látott. A |akások és az üzietheiylség
rende|keznek kü|ön vi l lanyóráva| és vízrnórőve|' Az egyes |akásoi< és Üzlet fűtése
egyedi gázfűtés Ariston gyártmányú kcmbiná|t konderrzációs fal i gázkazánna! '
Ennek rnegfeIe|ően egyedi gázmérők kerü lnek fe|szere|ósre.
Valarnennyi lakás konyhai bútorzatának kivite|ezését, külortténítés e!lenében
elvégezzük.

14" .!Épütetgépéseet:
A lakásokban A|fo|di típusú porcelán szaniterek kerl. iInek elhelyezésre,
fürdőszobákban 160 cm-es akriI egyenes kád, vagy g0xgOcm-es akri l lzuhanytálca.
Zu h anytá |ca táp ítésének kiviteiezését kü l ön térítés elIenében e|végezzÜ k.
Csapte|epek: egykarú MoFÉM Mambó gyártmányúak.  Fűtési  rendszer egyedi

, gázf(ités, padlófűtésse| kombinált hő|eadók Dunaferr gyártmányú |apradiátorok
gépész terv szerint. F(jrdőszobákban tör ö lkozőszárítós radiátor és mosógép
csatlakozás kerü| kiépítésre' A konyhában szükség szerint mosogatógép csatlakozás
kiépítése igény szerint mego|dható, kÜ|ön térítés e||enében' A Wc fa|ba rejtett
tar tá i |ya l t ö r ténő k ia lakítású,aIap nyomógombos k iv i te|ű .  Zuhanyaj tó  és kádparaván
ktj l ön térítés eIlenében kérhető
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15" Elektronnos szere|ések:
Terv s4erinti kialakítássa{ készülnek, azonban kÜ|ön igény esetén lehetőség van mind
az erősáramú, mind a gyengeáramú rendszerek módosítására, természetesen kü|ön
térítés e||enében. A lakásokban, ezen be|ül a konyhákban elektromos beépített
tűzhely és s{itő berendezés védőcsövezése kerülterveknek megfele|ően kialakított
heiyre. TV csat|akozás valamennyi szobában, !nternet csatlakozás csak a nappali
szobában kerü| kiépítésre. A lakásokban 1db riasztó rendszer csövezése és a be|téri
k|íma csatIakozás kiépítése is' KÜ|tóri egységek a Iakások fedett,nyitott teraszán
helyezhetők e|, kül ön megrendelés és térítés el lenében kiépítjÜk ezeket' Elektronros
szere|vények terv szerinti helyeken és mennyiségben választható fehér színben Le
Gr.ande Va|ena típusúak kerülnek elhelyezésre. Kiépítésre kerÜ|nek a |akásokban
talá|ható redőnyszekrényekhez az eIektromos vezérlés alapcsovezése, me|y a
nedőnyök esetében kül ön tórítés el|enében elektromosan vezére|ten kerijInek
k ia iakításra '

n6. Festések és felí}|etképzések:
A |akásgk és üz|ethelyiségek vízszintes és függő|eges fa|felü|etei glette|t fe|ületű
fehér, Va gy paszte| Nszín ű d iszperziós festé kkel el|átott feI tj |etűek'
Égyedi gipszkarton díszek és szerkezetek, va|amint egyéb kiegészítő díszítések
kiviteIezését küi l ön térítés eIlenében eIvégezzük,
Gépószeti anyagok l istaáeua aara:

Viessnrann ARl5ToN gázÜzemű kondenzációs faIikazán
{ARISTON CLAS PREMIUM 24 kW}250.000.-Ftldb netri
anyagár ig

e;

1,U db
A|f ö|di Mosdó fa|ra szerelhető 10.000 Ft/db nettó
anvaeárie 4 ^ db

Mosdihreia Mofém Marnbó egykaros csapte|ep 10.000
Ft/db netti anyagárig I ,U (][]
A|fo|di Wc csésze a|só/hátsó kifo|yású ].2'000 Ftldb nettó
anyagárig a n db
Fa| mögé építhető keretes WC tartá|y 35.500 Ft/db nettó
a nyagá rig nyornógornbbal 1.CIdb
Wc ülőke műanyag 2.0o0 Ftldb nettó anyagárig 1,0 db

Kétmedencés mosogatótálca rozsdamentes 1.7'CI00 rt/db
netti anyagárig 1,0 db

Mofém Mambó Ál|ó csapte|ep mosogatóhoz 1.3.000 Ft/db
nettó anyagárig r,a db

Lemez/akri l I  fürdőkád |ábakka|, e|őlap nélkü| 23.CICI0 Ft ldb
nett i  anyagárig 1,0 db
Zuhanytálca szögIetes vagy íves, 20.000 Ft/db nettó
anyagár ig 1 ,0 db

FaIra szereIhető csapte|ep zuhany szettel  17.000 tt ldb
nett i  anyagárig 1,0 db

TöroIközőszárítós radiátor 12'000 Ft/db nettó anvagárig 1,0 db
Pá ra elszívó kisve nti I láto r időzítős 5.500Ft/d b nettó
egységárig 1,0 db

www.ibolyaingatlan.hu
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