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Körbenapozott nyugalom

a csepel-szigeten
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Kígyózó utcákkal körbefont dimbes-dombos városrészen,
hagyományos építésű családi házakkal határolva, jövőbe
mutató szemlélettel megtervezve egy olyan aktív ház jött létre,
amelynek minden részlete az energia megtartására irányul.
szöveg tihanyi-konda szílvia

fotó Kőrösi Péter
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Gortva Anikó és Gortva Péter építész
ézsé Kft.

A koncepció szerint az épületet
körülöleli egy vastag, fehérre vakolt
sáv, amelynek legkedvezőtlenebb
tájolású szegletébe kerültek a kiszolgáló helyiségek, déli oldalára
pedig a lakóhelyiségek, amelyek
előtt óvón végigfut a modernkori
tornác, természetes passzív árnyékolást nyújtva a lakótereknek.

Az aszimmetrikus szerkezetű tetőn 22 napelem
és két napkollektor kapott helyet. A napelemes
rendszer teljesítménye 5 kW, össztermelése
az előző évben 7000 kW volt.

Vasbetonszerkezettel
megerősített lemezalapon áll a 145 négyzetméter alapterületű
ház. Az alagsor gépészeti szobát, műhelyt,
szabadidős helyiséget rejt, no és persze
garázst. Fűtött rámpa
fut kecsesen a ház
alá, ahonnan oldallépcső vezet a kertbe.

A 2016-ban, a Creaton „Hozzuk
együtt tető alá” pályázatán díjat
nyert egyedi szerkezetű tető praktikusan és esztétikusan ötvözi a
háziak által kedvelt kontytetős kialakítást és a passzívházra jellemző építészeti megoldásokat.
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A kanapé fölött álmennyezet rejti a kör
alakú led csíkot, amely az egyedi olasz
dizájnlámpát keretezi. A hangulatos led
a konyha mennyezetén
is visszaköszön.

A hátsó teraszra is ebből
a helyiségből léphetünk
ki, ahonnan csodás
kilátás nyílik minden
évszakban a szépen
gondozott kertre.

Bár a földszint látszólag egyetlen
hatalmas tér, több helyütt praktikus
tolóajtók és óriási beépített tárolók rejtőznek.

T

ulajdonképpen vidéki tornácos házak modern
megfelelője ez az aktívház, amely a telekhatárok
adottságaihoz alkalmazkodóan lett különleges
trapéz formájú. A tömegalakítást a napra tájolás és nyitás
határozta meg. „Már a kezdetektől kifejezetten passzívházban
gondolkodtunk, ezért fontos volt a minél jobb benapozottság.” – szögezi le házigazdánk. – „Feleségem bukkant rá a
telekre, amelyet minden irányból körbejár a nap, s amikor
megmutatta, éppen gyönyörű napsütés volt. Ez azonnal
meggyőzött: ide bizonyosan lehet passzívházat építeni!”
Fontos volt az építtető számára a természetes energiák
minél hatékonyabb kinyerése és a lehető legnagyobb szolgáltató-függetlenség is, hiszen ilyen beruházásnál az ember hosszú távra tervez. „Előrelátónak kell lenni. Most még
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megtehetjük, hogy építkezésbe fogunk, beruházunk – nyugdíjasként pedig nem lesz gondunk a közüzemi számlára.”
Végül olyan aktív ház jött létre, amelyben levegő-levegő
hőszivattyú biztosítja a téli melegvízellátást, helyet kaptak
napkollektorok és jó néhány napelem is, így a végeredmény
jócskán túlmutat a szolgáltatóktól való minél nagyobb függetlenségen. Az is alapkoncepció volt, hogy a ház tervezője
egyben a kivitelezője is legyen. Több ajánlat megismerése
után esett a választás az ÉzséStúdió Kft-re, amely jó döntésnek bizonyult; konstruktív együttműködés alakult ki a
felek között, és a kivitelező a közös munka során rendkívül
jó ötletekkel járult hozzá a ház végső jellegzetességeihez.
Ilyen például az épületet borító kőburkolat, vagy az üveghabszigetelés a két szintet elválasztó termikus burok alatt. »
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A lakberendezés során az az elgondolás érvényesült, hogy a modern
térbe kell valami régi, így lesz teljes
az összhatás. A régiségboltban
talált szép antik szék bronzos-aranyos huzatát a fürdőszoba naturális
színvilága inspirálta.

fö

A természet színei különleges hatást keltenek!
A Ceresit CE 40 Aquastatic fugázó Silica Active technológiájával most
4 családban ajánl Önnek gyönyörû színeket, amelyek a fugát otthona
dekorációjává varázsolják. Bármelyik színt választja, a látvány lenyûgözô lesz.

a 4 elem

Dekoráljon fugával a csempék között
- a 4 ôselem varázslatával

» Gondos előretervezést igényelt például a központi porszívó
is, amelynek csöveit az aljzatba kell beépíteni, így már a ház
megtervezésekor számolni kellett vele. A hajnali óráktól a nap
derekáig padlófűtés és mennyezetfűtés biztosítja a megfelelő
hőmérsékletet, délutánonként azonban a kedvenc kandalló
lép működésbe, s – köszönhetően a hővisszanyerős szellőztető rendszernek, a kiváló szigetelésnek és a háromrétegű
nyílászáróknak – reggelig csaknem ugyanolyan hőfokon
marad az épület. A szellőztető rendszer talajkollektora télen előmelegíti, nyáron lehűti a belépő levegőt a talajban két
méter mélyen lévő, közel egyenletes 10 fok körüli hőmérsékletnek köszönhetően. A fürdőt és a keletre néző hálót gardrób köti össze, így napsütés ébreszti a háziakat, de fénye és
melege egész nap velük marad, valóra váltva régi álmukat. 
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• vizes helyiségekben
• gyors tisztíthatóság
greslapok esetén
• erkélyen & teraszon
• természetes kövekhez
• padlófûtés esetén

nívósarok
Építészeti tervezés, kivitelezés é z s é Stúdió Kft 1112 Budapest,
Budaörsi út 165. III. em 3. www.csaladihaztervezes.hu
Falazat 20 cm Silka tégla Xella Magyarország Kft. 1135 Bp., Tahi u. 53-59.
www.xella.hu www.epiteniakarok.hu www.hoszigetelesbelulrol.hu
Hővisszanyerős szellőzőrendszer Helios KWL®
Kamleithner-Budapest Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 189.
Tel.: 1/425 3288 www.helios.hu www.frisshaz.hu
Homlokzati kőburkolat, padló- és fürdőszoba-burkolat Jura mészkő
Mediterrán Építőház Kft. 2040 Budaörs, Károly király u. 16.
Tel.: 23/500 770, 20/589 5912 www.mediterranepitohaz.hu
Külső nyílászárók, passzívházba építhető ajtók, furnérozott beltéri ajtók
Gil-Trade Kft. 1036 Budapest, Tímár utca 8/B Tel.: 1/453 0448
www.gil-trade.hu
Rozsdamentes acél külső korlát AWI-POLIR 2000 Kft. Tel.: 30/685 5875,
30/952 3503 www.awipolirrozsdamentes.hu

www.ceresit.hu

Gyors tisztíthatóság
- kifejezetten greslapoknál

Megnövelt repedés és
karcolás elleni védelem

Kiemelkedôen stabil
színek és egyenletes felület

