
Kivitelező: Kp Sales House Kft. 

Maximum Prémium Hibryd Maximum Prémium Hibryd Maximum Prémium Hibryd

Falszerkezet hőátbocsátási tényező: U=0,13 W/m2K U=0,1 W/m2K Nulla energiás ház U=0,13 W/m2K 0,1 W/m2K !!! Nulla energiás ház U=0,11 W/m2K 0,09 W/m2K !!! Nulla energiás ház

Energetikai szabvány:
Passzív ház szerkezet. 2020-as 

energetikai előírásoknak 
megfelel

Passzív ház szerkezet. 2020-
as energetikai előírásoknak 

megfelel

Nulla forint rezsiköltség. Nulla 
forint károsanyag kibocsátás. 

Passzív ház szerkezet. 2020-as 
energetikai előírásoknak 

megfelel

Passzív ház szerkezet. 2020-
as energetikai előírásoknak 

megfelel

Nulla forint rezsiköltség. Nulla 
forint károsanyag kibocsátás. 

Passzív ház szerkezet. 2020-
as energetikai előírásoknak 

megfelel

Passzív ház szerkezet. 2020-
as energetikai előírásoknak 

megfelel

Nulla forint rezsiköltség. Nulla 
forint károsanyag kibocsátás. 

Statikai falszerkezet, tetőszerkezet

Hossztoldott faanyagból CNC 
vezérelt gépekkel gyártott 
falszerkezet. Üzemben 
készülő fa rácsos tartó 
tetőszerkezet. 

Hossztoldott faanyagból CNC 
vezérelt gépekkel gyártott 
falszerkezet. Üzemben 
készülő fa rácsos tartó 
tetőszerkezet. 

Prémium kivitel  + nap vagy 
szélenergia hasznosítás. 

Acélszerkezetes falak,  fa 
tetőszerkezet.     

Acélszerkezetes falak és 
tetőszerkezet.      

Prémium kivitel + nap vagy 
szélenergia hasznosítás. 

Beton statikai hőtárolós 
falszerkezet, fa tetőszerkezet.      

Beton statikai hőtárolós 
falszerkezet, fa tetőszerkezet.       

Prémium kivitel + nap vagy 
szélenergia hasznosítás. 

Teljes falszélesség: 36 cm 41 cm 42 cm 47 cm 47 cm 58 cm 

Külső fal / magas tető mennyezet / (lapostető mennyezet)/ padló 
hőszigetelés vastagság 31/30/(40)/15 cm 36/35/(50!)/15 cm 30/30/(40)/15 cm 35/35/(50!)/15 cm 30/30/(45!)/20 cm 35/35/(50!)/20 cm

Födém és tetőszerkezet, egyszintes/többszintes épület esetén. 

Rácsos tartó szerkezet, 
járópadlókkal egyszintes ház 

esetében. Fafödém kétszintes 
ház esetében úsztatott 

rétegrenddel, lépéshanggátlás 
érdekében. 

Rácsos tartó szerkezet, teljes 
felületű OSB fedéssel 

egyszintes ház esetében.  
Fafödém kétszintes ház 

esetében úsztatott 
rétegrenddel, lépéshanggátlás 

érdekében. 

Fafödém Osb burkolattal 
ellátva/betonfödém. 

Acélszerkezetes rácsostartó /  
Trapézlemezes bennmaradó 
150 mm-es zsalu, vasbeton 

födémlemez, lépéshanggátlás, 
esztrich beton. 

Fafödém, Osb burkolattal 
ellátva/betonfödém.  

Acélszerkezetes rácsostartó /  
Trapézlemezes bennmaradó 
150 mm-es zsalu, vasbeton 

födémlemez, lépéshanggátlás, 
esztrich beton. 

Külső falal belső karton réteg / mennyezeti karton réteg / külső 
falak belső oldalán és a mennyezeten van-e plusz vázszerkezet 
a párazárás védelmére és a gépészet számára? 

2/2/✔ 2/2/✔ 2/2/✔ 2/2/✔ gépi gipsz vakolat gépi gipsz vakolat

Tetőfedés és bádogozás:

Terrán Standard  beton cserép 
50 év garancia / Szinterezett 

alumínium ereszrendszer. 
Lapostető esetén: UV álló PVC 

szigetelés, alu külső eresz. 

Terrán Coppo, Modena, vagy 
Zenit  beton cserép élettartam 
garancia / Alumínium porfestett 

ereszrendszer. Lapostető 
esetén: UV álló PVC szigetelés, 

rejtett eresz. 

Terrán Standard  beton cserép 
50 év garancia / Szinterezett 

alumínium ereszrendszer. 
Lapostető esetén: UV álló PVC 

szigetelés, alu külső eresz. 

Terrán Coppo, Modena, vagy 
Zenit  beton cserép élettartam 
garancia / Alumínium porfestett 

ereszrendszer. Lapostető 
esetén: UV álló PVC szigetelés, 

rejtett eresz. 

Terrán Standard  beton cserép 
50 év garancia / Szinterezett 

alumínium ereszrendszer. 
Lapostető esetén: UV álló PVC 

szigetelés, alu külső eresz. 

Terrán Coppo, Modena, vagy 
Zenit  beton cserép élettartam 
garancia / Alumínium porfestett 

ereszrendszer. Lapostető 
esetén: UV álló PVC szigetelés, 

rejtett eresz. 

Kémény x ✔ x ✔ x ✔

Nanotechnológiás infrafűtés, helyiségenkénti digitális 
termosztáttal ✔ x ✔ x ✔ x

Nanotechnológiás infrafűtés, okosház vezérléssel, 
távfelügyelettel, minden helyiség külön szabályzásával

x ✔ x ✔ x ✔

Ajándék hővisszanyerős rekuperátor ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

6 légkamrás középtömítéses, melegperemes műanyag 
nyílászárók, 3 réteg üvegezéssel. (kívül kőpárkánnyal, belül 
műanyag vagy fa ablak könyöklővel) Rejtett zsaluzia vagy 
redőnytok. 

x ✔ x ✔ x ✔

Beltéri ajtók darab ára: 85 000 Ft 125 000 Ft 85 000 Ft 125 000 Ft 85 000 Ft 125 000 Ft

Meleg és hidegburkolat m2. anyag ár: 7 000 Ft 9 000 Ft 7 000 Ft 9 000 Ft 7 000 Ft 9 000 Ft

Energiatakarékos ledpaneles világításrendszer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Villanykapcsolók és lámpák száma: (Kapcsoló:K, Lámpa:L)

Nappali: N | Konyha: K | Étkező: É | Szoba: SZ | Fürdő: F | 
Udvar:U | 

Elektromos dugaljak darabszáma: (Dugalj: d.)  Nappali: N | 
Konyha: K | Étkező: É | Szoba: SZ | Fürdő: F | Udvar:U | 

N:6d | K:6d | É:3d | SZ:3d | F:2 
|U:1d |

N:10d | K:8d | É:3d | SZ:4d | 
F:3 |U:2d |

N:6d | K:6d | É:3d | SZ:3d | F:2 
|U:1d |

N:10d | K:8d | É:3d | SZ:4d | 
F:3 |U:2d |

N:6d | K:6d | É:3d |        SZ:3d | 
F:2 |U:1d |

N:10d | K:8d | É:3d | SZ:4d | 
F:3 |U:2d |

Geberit Delta rejtett tartály + WC fajansz:  ✔   115 ezer Ft / db.                              
                         Geberit Sigma rejtett tartály + WC fajansz:  ✔    65 
ezer Ft / db. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fürdőkád/zuhanytálca/csaptelep darab ár: 100/60/30 ezer Ft,- 130/80/40 ezer Ft,- 100/60/30 ezer Ft,- 130/80/40 ezer Ft,- 100/60/30 ezer Ft,- 130/80/40 ezer Ft,-

Bejárati ajtó  /  garázsajtó alap ár:  250 000 Ft           350 000 Ft  400 000 Ft           500 000 Ft  220 000 Ft           350 000 Ft  400 000 Ft           500 000 Ft   220 000 Ft         350 000 Ft    400 000 Ft        500 000 Ft

Glettelés és festés minőségi kategóriája: Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q3
Kivitelezői határidő egyszintes ház esetáben. Többszintes ház 
megrendelése esetén szinenként 40 nap plusz határidővel kell 
kalkulálni a technológia betartása miatt: 

130 nap 140 nap 155 nap 140 nap 150 nap 160 nap 160 nap 170 nap 180 nap

Vázszerkezetkész állapot kivitelezési határideje / félkész 
kivitelezés kivitelezési határideje: 

1 m2 bruttó épület vállalkozói díja 5% áfával együtt 
magyarországi kivitelezéssel:                   340-370 e. Ft/m2. 350-380 e. Ft/m2. 370-410 e. Ft/m2. 345-385 e. Ft/m2. 365-395 e. Ft/m2. 390-420 e. Ft/m2. 365-395 e. Ft/m2. 380-400  e. Ft/m2. 400-420 e. Ft/m2.

2019. II. félévtől a készházaink rendelhetőek OSB és gipszkarton helyett Magnézium lap borítással, 
melynek tűzállósága 3 óra, mechanikai szilárdsága az OSB-vel szemben is legalább 50%-kal jobb, 
teljes mértékben vízálló! Dűbelezés nélkül, csavar rögzítéssel egy rétegben 50 kg-os teherbírás, két 
rétegben 100 kg/csavar teherbírás!!!

 NULLA ENERGIÁS HYBRIDHÁZ. 

Az ár az  áramszol-gáltatóval 
történő csatlakozást (ad-vesz 

mérőt) is tartalmazza. 

ACÉLSZERKEZETES technológia

N:2K-6L | K:2K-5L |   É:2K-2L | 
SZ:1K-3L |    F:1K-2L | U:1K-1L 

|

                               EnergyFriendHome családi ház árajánlatok bemutatása,  különböző épületszerkezetek és felszereltségek esetén.   

Az ár az  áramszol-gáltatóval 
történő csatlakozást (ad-vesz 

mérőt) is tartalmazza. 

Az ár az  áramszol-gáltatóval 
történő csatlakozást (ad-vesz 

mérőt) is tartalmazza. 

ThermoBurok ház

 NULLA ENERGIÁS HYBRIDHÁZ. 

FASZERKEZETES technológia

 NULLA ENERGIÁS HYBRIDHÁZ. 

15 nap / 40 nap 15 nap / 40 nap

Érvényes 2019. április 1. - 2019.június 1. ig megkötött vállalkozói szerződés esetén.

Az áraink sík területen, sávalapozás esetén 
érvényesek. Amennyiben az alapozási mód kút, 
lemez vagy egyéb speciális alapozási mód, az 
ajánlatot pontosítani kell. 

N:2K-6L | K:2K-5L |   É:2K-2L | 
SZ:1K-3L |    F:1K-2L | U:1K-1L 

|

N:3K-6L | K:2K-4L |          É:2K-
4L | SZ:2K-5L |    F:2K-3L | 

U:2K-2L |

N:2K-6L | K:2K-5L |   É:2K-2L | 
SZ:1K-3L |    F:1K-2L | U:1K-1L 

|

N:3K-6L | K:2K-4L |          É:2K-
4L | SZ:2K-5L |    F:2K-3L | 

U:2K-2L |

 Az itt bemutatott fajlagos éár egy bruttó négyzetméterre vonatkozik és tartalmazza az 5% ÁFA költségét. 300 m2 
nettó alapterületű házakra érvényes az 5% ÁFA mérték. Ennél nagyobb épületek esetén 27% ÁFÁT kell alkalmazni. 
Figyelem: 2020. január 1-től az ÁFA újra 27%, az addig kiszámlázott tételek 5%-os ÁFA összeggel terheltek. 

Nyitott terasz költsége 28-38 e. Ft/m2. Fedett terasz 
költsége: 75-110 e. Ft/m2.

N:3K-6L | K:2K-4L |          É:2K-
4L | SZ:2K-5L |    F:2K-3L | 

U:2K-2L |


