
JÚLIA
A JÖVŐBIZTOS OTTHON
THE FUTUREPROOF HOME

Designing for Change



A JÚLIA a lakóépületek következő generációja: gyönyörű otthon és különleges 
termék a magyar ingatlanpiacon, amelyet az EQUINOX nemzetközi tapasztalattal 
rendelkező, díjnyertes csapata tervez és kivitelez. Az épület a legkorszerűbb épí-
tészeti, műszaki, és fenntarthatósági követelményeknek felel meg, pozitív példát 
állítva az ingatlanpiac szereplői számára.

JÚLIA is the next generation of living: a beautiful home, an extraordinary pro-
duct on the Hungarian real estate market, designed & delivered by EQUINOX, an 
award-winning team of internationally experienced professionals. The building 
achieves the highest standards in architecture, engineering, and sustainability, 
showing a positive example to the other players on the market.
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BIOPHILIC  
DESIGN

Reconnect with 
the natural 

environment

PREFABRICATED 
ELEMENTS

Time- and 
cost-efficient 
construction

CIRCULAR 
ECONOMY

Dry construction, 
adaptability, easy 

maintenance

WATER 
EFFICIENCY

Efficient appliances, 
optional rain- and 
groundwater use

ENERGY 
EFFICIENCY

Minimised energy 
demand through 
passive design

HEALTH & 
WELLBEING

Delightful and 
comfortable spaces, 

healthy materials

RENEWABLE 
ENERGY

On-site solar energy 
generation via

PV

ZERO WHOLE-LIFE 
CARBON

 Lean design, 
low-carbon 
materials

Megtekintéssel és vásárlással kapcsolaban kérjük érdeklődjön az elérhetőségeinken:
For viewings and sales please get in touch via one the following contacts:

Phone:   +36 70 611 1360 
Email:  julia@equinox.fyi



OTTHON, AHOVÁ IMÁDSZ MEGÉRKEZNI.
HOME, WHERE YOU LOVE TO ARRIVE."



JÚLIA a lakóépületek következő generációja: 
gyönyörű otthon a legkorszerűbb építészeti, 
mérnöki, komfort, és környezettudatossági 
követelmények szerint építve, az EQUINOX díj-
nyertes csapata által.

• Diósdliget legkedveltebb fenyves részén, 20 

percre Budapest belvárosától.

• 2-szintes, 4-hálószobás ikerház világos és jól 

megtervezett életterekkel.

• Minden szoba közvetlen kert- vagy terasz-

kapcsolattal rendelkezik.

• CLT szerkezet, cellulóz hőszigetelés, prémi-

um fa nyílászárók, vörösfenyő homlokzat.

• Beépített külső árnyékolás, levegő-víz hőszi-

vattyú, padlófűtés, napelemes rendszer.

• 2db kocsibeálló, elektromos autó töltőpont.

JÚLIA is the next generation of living: a beauti-
ful home built to the highest standards of archi-
tecture, engineering, comfort, and sustainabil-
ity, by the award-winning team of EQUINOX. 

• Situated in pristine nature in Diósdliget, 20 

minutes drive from Central Budapest.

• 2-storey 4BR duplex with bright & well-de-

signed spaces. 

• All rooms with direct access to private gar-

dens and terraces.

• CLT structure, cellulose insulation, premium 

timber windows & doors, larch facade.

• Built-in external shading, air-to-water heat-

pump, underfloor heating, PV system. 

• 2 parking spaces, electric car charging point.

ÁTTEKINTÉS
OVERVIEW



Díjnyertes tervezés & kivitelezés, egy kézben.

Az Equinox kiemelkedik a beruházók közül átfo-

gó építészeti, mérnöki, és fenntarthatósági szak-

tudásával, amelyről sikeres hazai és nemzetközi 

projektek tanúskodnak.

Visszautasítjuk a "minimum költség maximum 

profit" ingatlanfejlesztőI hozzáállást, ami egész-

ségtelen, rossz minőségű, és magas szén-dioxid 

lábnyomú épületeket eredményez.

Projektjeinket alaposság és elegancia jellemzi, 

a műszaki előkészítéstől a jogi procedúrákig. 

A kulcs átadásakor teljes nyugalommal költöz-

hetsz be szeretett új otthonodba.

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?

Award-winning design & delivery, in one hand.

Equinox is a unique Real Estate Developer with 

world-class expertise in Architecture, Engineer-

ing, and Sustainability, supported by both do-

mestic and international project experience.

We reject the conventional ‘minimum cost, maxi-

mum profit’ developer approach, which results 

in unhealthy buildings of poor technical quality & 

high CO
2
 footprint.

Our projects are characterised by thoroughness 

and elegance, from concept to handover. Once 

the building is finished, you can move in with a 

complete peace of mind, to a place you will love.

WHY CHOOSE US?

ECOLAR Home, Konstanz, Németország.

NAGYON SZERETÜNK ITT LAKNI. LÁTSZIK, HOGY A TERVE-
ZÉSNÉL ELSŐSZÁMÚ SZEMPONT VOLT A LAKÓK KÉNYELME 
ÉS NYUGALMA. (Pál Tamás, Lakó, Budapest, Zászlós utca)

"
Odoo, Budapest, Hungary.

Cloud N°7, Stuttgart, Németország.35 lakásos lakóépület, Budapest, Zászlós utca

Szobrászműhely és lakóépület, Tihany.

"WE LOVE LIVING HERE. IT IS VISIBLE THAT RESIDENTS' COM-
FORT AND PRIVACY WAS THE PRIMARY DRIVER OF THE DE-
SIGNERS." (Tamás Pál, Resident, Zászlós utca, Budapest)

EQUINOX



DIÓSD



DIÓSD I.

Kertes otthonod Budapest kapujában.

Diósd a budapesti agglomeráció egyik legjobb 

közlekedésű települése, hiszen három fő útvo-

nalon 20-25 perc alatt érhető el a Belváros (lásd 

sárgával).

Tömegközlekedés? Busszal és metróval keve-

sebb, mint 40 perc alatt elérhető a Belváros, de 

az elővárosi vonatokat, vagy az Etele tér P+R és 

4-es metró kombinációt is sokan választják.

Távolabbi úticélok? Az M0 közelségének köszön-

hetően a reptér mindössze 30 perc a ház kapujá-

tól, Siófok egy óra, Bécs üzletei és kávézói pedig 

kicsivel több, mint kettő.

KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK

Your private green close to all you need.

Diósd is only a 20-25' drive from downtown Bu-

dapest (see yellow), and there are three main 

routes to choose from, making your home one of 

the best-connected suburbs in Hungary.

Prefer public transport? Hop on a bus or subur-

ban train, or simply leave your car at the nearest 

P+R and take M4 to enjoy a car-free day.

Heading for holidays? Budapest Airport is only 

a 30' drive from your door (M0), Lake Balaton is 

less than one hour (M7), while shops & cafés in 

Vienna are just over 2 hours (M1).
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Diósd elhelyezkedése egyedülálló a Duna-part, a 

Budai-hegység és a Tétényi-fennsík ölelésében, 

számos minőségi szabadidős lehetőséget kínál-

va, a túrázástól a horgászatig.

A JÚLIA Diósd legkedveltebb részén, Diósdlige-

ten, fenyőfákkal borított természetes környezet-

ben helyezkedik el. Az utca túlsó oldalán túraös-

vény vezet a Diósdi Kőbányába és a körülötte 

lévő erdőbe.

Ha szeretsz aktívan időt tölteni a természetben 

jó helyen jársz: vedd fel a futócipődet, fogj egy 

biciklit, és irány az Anna-hegyi kilátó, amelyre 

felmászva csodás panoráma fogad, sétálj egy 

nagyot a Tétényi-fennsíkon, vagy töltsd a vasár-

nap délutánt a Duna-parton.

SZABADIDŐS PROGRAMOK

Diósd has a truly unique location, situated on a 

south-facing slope between the Danube and the 

Buda hills, along the Tétényi plateou, offering 

many outdoor activities, from hiking to fishing.

JÚLIA lies in the most sought-after part of Diósd 

(Diósdliget), a natural green area characterised 

by pine trees. Across the road from the site, a 

hiking path is leading to the old stone quarry and 

its surrounding forests and fields. 

If you like spending active time outside, grab 

your running shoes, bicycle, or just hike through 

the forest to the lookout tower for the sunset & 

admire the beautiful views over the Danube.

OUTDOOR ACTIVITIES

900 M

JÚLIA

Diósdi KőbányaAnna-hegyi kilátó

Hárosi-öböl

Duna-part

Tétényi-fennsík

Golf Club

Budafoki MTE

Budatétény SE

Kamaraerdő
Anna-hegy

Duna-partTétényi-fennsíkTúraösvények

DIÓSD II.

Mohás árok

Szabadidőpark

Érd Aréna

Diósdliget

Hiking trails Anna-hegy lookout tower Stone quary in Diósd Tétényi plateou Danube riverbank



Kisváros, sok lehetőség.

Diósdon fejlett óvodai és iskolai hálózat található 

magyar mellett angol nyelvű iskolával is, de eze-

ken kívül jó minőségű játszóterek, sportpályák, 

orvosi ellátás, éttermek, pékségek, boltok, és 

különböző közösségi terek is megtalálhatóak.

Diósd sváb gyökerekből és Szent Gellért püs-

pök emlékezetéből táplálkozva sok kulturális 

programnak ad otthont, ilyenek például a 'Szent 

Gellért Napok', vagy a 'Summerfest'. Ilyen alkal-

makkor a szomszédokkal beszélgetve élvezhet-

jük a finom helyi ételeket, különféle koncerteket, 

táncelőadásokat, vagy éppen szabadidős prog-

ramokat.

HELYI SZOLGÁLTATÁSOK

A small city full of things to do.

Diósd offers a great network of schools and kin-

dergartens, playgrounds, sports facilities, medi-

cal services, restaurants, shops, as well as vari-

ous community facilites.

The city has a rich cultural life with community 

programs in every season, such as 'Szent Gellért 

Week', or the 'Summerfest', where you can enjoy 

good local food and a chat with your fellow citi-

zens with a backdrop of various concerts, dance 

shows or outdoor programs.

LOCAL AMENITIES

700 m

JÚLIA

DIÓSD III.
Étterem
Restaurant

Sport
Sport

Bolt
Shop

Iskola
School

Városháza
City hall



ÉPÍTÉSZET
ARCHITECTURE

"PRIVÁT ZÖLD KÖRNYEZET, MINDENHEZ KÖZEL.
PRIVATE GREEN, CLOSE TO ALL YOU NEED.



ÉPÍTÉSZET

ARCHITECTURE

BEÉPÍTÉS, TÁJOLÁS, FORMA

SITING, ORIENTATION, FORM

A terület a Vadvirág és Viola utca sarkán fekszik, 

két, egymástól elkülönített utcai bejárattal. A le-

tisztult formálású épületet Z-alakban helyeztük 

el a területen, ezzel létrehozva két természete-

sen lehatárolt, intim, mégis jól benapozott privát 

kertet.

Az élettereket az emberi egészség alapvető fon-

tosságú "cirkadián ritmusához" illeszkedően 

alakítottuk ki, kelet-nyugat tájolással, ami be-

napozás és természetes szellőzés szempontból 

egyaránt ideális.

The site lies on the corner of Vadvirág and Viola 

streets, offering two distinct street entrances. 

The elegantly carved building creates a Z-shape 

across the site, which naturally forms two inti-

mate yet optimally sunlit gardens.

Living spaces are created considering the 'circa-
dian rhythm', an essential factor to human well-

being. Spaces are east-west oriented, which is 

ideal from both a daylight and natural ventilation 

point of view.

Cirkadián Ritmus.

Circadian Rhythm.

MIDNIGHT

Melatonin secretion

Highest blood 
pressure

Highest body 
temperature

Fastest 
reaction times

Best coordination

MIDDAY

Deep sleep

High alertness

Lowest body 
temperature

Fastest increase 
in blood pressure

Cortisol 
release

24:00

12:00

06:0018:00

Napsugárzás és mértékadó nappályák a telken. 

Solar radiation and typical sunpaths on site.

kWh/m2a

1200

900

600

300

0

Használati megosztás

MEGJEGYZÉS  ± 0,00 = + 192,2 mBf

JELMAGYARÁZAT

A.07.1

Helyszínrajz

LAKÓÉPÜLET
2049 Diósd, Vadvirág utca 38.

 362. HRSZ.

2021.10.14.

ÉPÍTTETŐ  EQUINOX INTERNATIONAL KFT.
  1111 BUDAPEST, KRUSPÉR U. 5-7. II./6.
  balint@equinox.fyi

ÉPÍTÉSZET  BAKOS BÁLINT É 13-1526
  EQUINOX INTERNATIONAL KFT.
  1111 BUDAPEST, KRUSPÉR U. 5-7. II./6.
  balint@equinox.fyi
  tel.: (+36) 70 6111 360

 
TARTÓSZERKEZET DR MERCZEL DÁNIEL T 13-15509 
  2233 Ecser Vörösmarty utca 18.
  tel.: (+36) 30 881 7260

  daniel.merczel@arcs.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET LAKATOS BÉLA G 01-15892
  Miskolczy Energiaterv Kft.
  1135 Budapest, Szent László út 28-30.
  tel.: (+36) 70 431 3091
  lakatos.bela@energiaterv.hu

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG CSOBÁNKI CSABA V-07-01444 

  Miskolczy Energiaterv Kft.

  1135 Budapest, Szent László út 28-30.
  (+36) 20 379 3211
  info@plannery.hu
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B-oldal: 377m2

A-oldal: 322m2

A-épület
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Building-A

Side-A

Side-B

Building-B

Áttekintés - földszint.

Overview - ground floor.
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9.   SZOBA II. / BEDROOM II.
10. FÜRDŐ II. / BATHROOM II.
11. SZOBA III. / BEDROOM III.
12. SZOBA IV. / BEDROOM IV.
13. FÜRDŐ III. / BATHROOM III.
14. KÖZLEKEDŐ / HALLWAY
15. TERASZ / TERRACE

NETTÓ ALAPTERÜLET
NET INTERNAL AREA

FÖLDSZINT / GROUND FLOOR 1. EMELET / 1ST FLOOR

A-ÉPÜLET / BUILDING A

1. ELŐTÉR & LÉPCSŐ / HALLWAY & STAIRS
2. TÁROLÓ / STORAGE
3. NAPPALI-KHA-ÉTKEZŐ / LIVING-KITCHEN-DINING
4. SZOBA I. / BEDROOM I.
5. FÜRDŐ I. / BATHROOM I.
6. GARDRÓB / WARDROBE
7. GÉPÉSZET / TECHNICAL ROOM
8. TERASZ / TERRACE

12,5 m2

2,4 m2

32,1 m2

8,4 m2

5,2 m2

3,0 m2

2,0 m2

25,8 m2

14,6 m2

4,7 m2

11,4 m2

11,4 m2

4,9 m2

8,5 m2

18,2 m2

A 2049 Diósd 
Vadvirág utca 38.

TERASZTERÜLET
TERRACE AREA

ALAPRAJZOK / FLOOR PLANS

44 m2

121 m2

A megjelenített berende-
zések, bútorok, szaniterek 
szemléltető jellegűek.
The displayed furniture,  ap-
pliances & sanitary ware are 
only indicative.

D: mosogatógép
DW: mosogató

F: hűtő

1.

4.

7.

5.

6.

3.

8.

2.

10.

13.

14.

9.

11.

12.

15.



NETTÓ ALAPTERÜLET
NET INTERNAL AREA

FÖLDSZINT / GROUND FLOOR 1. EMELET / 1ST FLOOR

B-ÉPÜLET / BUILDING B

1. ELŐTÉR & LÉPCSŐ / HALLWAY & STAIRS
2. TÁROLÓ / STORAGE
3. NAPPALI-KHA-ÉTKEZŐ / LIVING-KITCHEN-DINING
4. SZOBA I. / BEDROOM I.
5. FÜRDŐ I. / BATHROOM I.
6. GARDRÓB / WARDROBE
7. GÉPÉSZET / TECHNICAL ROOM
8. TERASZ / TERRACE

12,7 m2

2,4 m2

32,1 m2

8,4 m2

5,2 m2

2,7 m2

2,0 m2

23,8 m2

14,6 m2

4,7 m2

11,4 m2

11,4 m2

4,9 m2

8,5 m2

20,2 m2 TERASZTERÜLET
TERRACE AREA

ALAPRAJZOK / FLOOR PLANS

B

2049 Diósd 
Vadvirág utca 38.

44 m2

121 m2

9.   SZOBA II. / BEDROOM II.
10. FÜRDŐ II. / BATHROOM II.
11. SZOBA III. / BEDROOM III.
12. SZOBA IV. / BEDROOM IV.
13. FÜRDŐ III. / BATHROOM III.
14. KÖZLEKEDŐ / HALLWAY
15. TERASZ / TERRACE

A megjelenített berende-
zések, bútorok, szaniterek 
szemléltető jellegűek.
The displayed furniture,  ap-
pliances & sanitary ware are 
only indicative.

D: mosogatógép
DW: mosogató
F: hűtő

1.

4.

7.

5.

6.

3.

8.

15.

2. 9.

11.

12.
14.

13.

10.



Élet egyszerre kint és bent (A Épület). Indoor-Outdoor Living (Building A).

TERASZ TERRACE

Családi grillezések, nyáresti fröccsözést a bará-

tokkal? Mindezek legfontosabb kelléke a terasz, 

egy átmeneti tér, ahol 'kint' és 'bent' találkozik.

A Júliát ennek megfelelően úgy alakítottuk, hogy 

több, mint 40m2 teraszterület tartozik egy épü-

lethez - az alsó szinten fedett tornáccal, a felső 

szitnen pedig a hálószobák előtti teraszokkal.

A 'tornác' klimatikus szempontból is előnyös, 

hiszen nyáron megvéd a naptól, télen pedig me-

legen tart, természetes klimatikus 'puffert' lét-

rehozva kint és bent között.

BBQ with the family, or summer drinks with 

friends? The most important ingredient is a good 

terrace, where 'inside' meets 'outside'.

JÚLIA has been created accordingly, offering 

approx. 40m2 terrace areas per building - a pro-

tected veranda on the ground floor, and terraces 

along bedrooms upstairs.

The 'veranda' carries climate benefits too, pro-

viding a cool place in the summer, while keep-

ing warm in the winter, acting as a natural buffer 

space between internal and external spaces.

Nappali-Konyha-Étkező, (A Épület). Living-Kitchen-Dining, (Building A).

TEREK SPACES

NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ LIVING-KITCHEN- DINING

Az előszobából balra fordulva tágas (36m2) és 

világos nappali-konyha-étkező tér fogad, amely 

a család hétköznapjainak legfontosabb színtere.

A tér végében jobb oldalt helyezkedik el a kony-

ha, balra, a terasz felé az étkező és a kertre néző 

tágas nappali, amely ideális helye az esti filme-

zésnek vagy társasjáték partiknak a barátokkal.

A világos étkező és nappali két nagy emelő-to-

ló ajtóval kapcsolódik a teraszhoz, így 'kint' és 

'bent' jó időben teljesen összenyitható, élette-

rünket többszörösére növelve. 

From the entrance hall we arrive to the spacious 

(36m2) and bright living-kitchen-dining area, the 

central space of everyday family life.

Across the space to the right is the kitchen, to the 

left lies the dining area and the garden-facing 

living room, which is the ideal place for evening 

movies or board games with friends.

The bright dining and living room open to the 

terraces via two large lift-slide doors, thus 'in-

side' and 'outside' can be fully connected in good 

weather, largely increasing our active space.



Felső terasz, B-Épület. Upper floor terrace, Building B.

EMELETI TERASZ UPPER FLOOR TERRACE

Napos és tágas teraszok kaptak helyet a torná-

cok és bejárati tér felett, így az összes emeleti 

hálószoba külső térkapcsolatottal rendelkezik.

A teraszon eggyé válhatunk a természettel: ma-

dárcsicsergés, fák illata, napsugár a bőrünkön, 

és a szél simogatása. Kint ülve még a home offi-

ce is szép, de kávézni, könyvet olvasni, napozni 

is fantasztikus élmény, különösen amikor előfor-

dul, hogy hosszabb időre telekhatárunkon belül 

éljük a mindennapjainkat.

There are sunny and spacious terraces above the 

veranda and entrance hall, providing connection 

to the outdoors for all bedrooms upstairs.

We can become one with nature on the terrace: 

bird chattering, scent of trees, sunlight on our 

skin, gentle breeze. Even home office is beauti-

ful sitting outside, but having a coffee, reading a 

book, or sunbathing is just awesome, especially 

when we could find ourselves spending long pe-

riods of time within our property.

Hálószoba, B-Épület. Bedroom, Building B.

HÁLÓSZOBÁK BEDROOMS

TEREK SPACES

Az épületben a nappalin kívül négy világos és jó 

beosztású szoba kapott helyet, így nagyobb csa-

ládban is külön szobájuk lehet a gyerekeknek. 

Az ablakokon beépített wi-fi motoros redőnyök 

látják el a napvédelem, sötétítés és extra hőszi-

getelés feladatait.

Az emeleti teraszos hálók kiválóan alakíthatók 

a gyerekszoba, szülői háló, vagy egyéb kívánal-

maknak megfelelően. A földszinti kertkapcsola-

tos szoba ideális lehet dolgozó- vagy vendégszo-

bának is. 

There are four bright and well laid out bedrooms 

in the house, so that even large families can of-

fer rooms to all of their children. Windows have 

built-in motorised shutters, providing solar pro-

tection, blackout-shade during sleep, and addi-

tional thermal insulation.

The top floor bedrooms are not only spacious 

and flexible in their arrangement but also have 

access to terraces. The ground floor room with 

its own garden connection is equally ideal for an 

office/study or guest room.



Az Equinox minőségi természetes anyagokkal 
tervez és épít, saját- és környezetünk egészségének 
megóvása érdekében. Épületeink a teljes életciklus 
alatt közel nulla CO2-lábnyomúak, a globális 
felmelegedés és klímaváltozás megfékezése 
érdekében.

• A természetes anyagok egészségesek és 
jó közérzetet biztosítanak - ezért a JÚLIA 
elsősorban mérnöki fából, cellulózból, és más 
egészséges termékekből épül.

• Az épületek a globális CO2-kibocsátás kb. 40%-
áért felelnek. A jelenlegi építési kultúrát olyanra 
szükséges változtatnunk, amely a természettel 
kölcsönhatásban van és nem károsítja azt. A 
JÚLIA pontosan ezt teszi, így állítva mintát a 
fenntartható lakóépületeknek.

Equinox designs and builds with high quality natu-
ral materials for the improved health & wellbeing of 
you and our environment. Our projects aim for zero 
whole-life carbon emissions to limit global warm-
ing and mitigate climate change.

• Natural materials are healthy and make you feel 
good in your new home - that why JÚLIA is mainly 
built of timber and other wholesome products. 

• Buildings generate approx. 40% of global CO
2
 

emissions. The current harmful building practice 
must be changed to one that works with nature 
and not against it. JÚLIA does exactly that, setting 
the new standard for sustainable living.

FENNTARTHATÓSÁG & JÓLLÉT
SUSTAINABILITY & WELLBEING



SAJÁT ZÖLDFELÜLET
PRIVATE GREEN SPACE

ESŐVÍZHASZNÁLAT*
RAINWATER USAGE*

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ
AIR-WATER HEAT PUMP

*VÁLASZTHATÓ/OPTIONAL

ÁTMENETI TEREK
TRANSITIONAL SPACES

OPTIMÁLIS NAPFÉNY
OPTIMAL DAYLIGHT

EGÉSZSÉG & JÓLLÉT

MINIMÁLIS 
CO2-LÁBNYOM

MINIMAL CARBON 
FOOTPRINT

TERMÉSZETES SZELLŐZÉS
NATURAL VENTILATION

HEALTH & WELLBEING

AA++
ENERGETIKAI
BESOROLÁS

E-AUTÓ TÖLTŐ
E-CAR CHARGER

WIFI VEZÉRLÉSŰ REDŐNYÖK
WIFI CONTROLLED SHUTTERS

MEGÚJULÓ ENERGIA
RENEWABLE ENERGY

CLT TARTÓSZERKEZET
CLT STRUCTURE

CELLULÓZ HŐSZIGETELÉS
CELLULOSE INSULATION

VÖRÖSFENYŐ BURKOLAT
LARCH CLADDING



Életünk meghatározó részét otthonunkban 
töltjük, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk 
a kiváló levegőminőség biztosítására:

• Természetes szellőztetés optimális nyíláski-

alakítás segítségével, a frisslevegő-utánpót-

lás és alacsony CO
2
-szint érdekében.

• Tömör fa (CLT) épületburok hőhídmentes 

részletképzéssel, amely kiváló páraszabály-

zó és gátolja a penész kialakulását.

• Természetes, nem toxikus, illékony szerves 

vegyületektől (VOC) mentes anyagok, a belté-

ri levegő szennyezésének elkerülése végett.

We spend a significant part of our lives in our 
homes; therefore, Equinox paid close attention 
to provide excellent indoor air quality by:

• Facilitating natural cross-ventilation for 

fresh air supply and low CO
2
 levels via opti-

mal opening design.

• Mass timber (CLT) thermal bridge free build-

ing envelope, which regulates humidity and 

prevents growth of mould.

• Natural, non-toxic materials free of or low on 

volatile organic compounds (VOC), mitigating 

the propagation of indoor air contaminants.

BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG INDOOR AIR QUALITY

EGÉSZSÉG & JÓLLÉT HEALTH & WELLBEING

KÉNYELEM

JÓLLÉT

COMFORT

WELLBEING

Az emberi komfort a környezet számos fizikai 
tényezőjétől függ: többek között a hőérzettől, 
természetes fénytől, akusztikától, vagy le-
vegőminőségtől. Mindezek közvetlen hatással 
vannak testünkre és elménkre - a jóllétünkre.

A JÚLIA tereit úgy terveztük, hogy a legmaga-

sabb komfortot biztosítsák, például a természe-
tes fény mennyiségének & minőségének a nyári 
túlmelegedés elleni védelemmel való klimati-

kus szimulációkkal bizonyított egyensúlya által.

Human comfort depends on many physical as-
pects of the environment: thermal comfort, 
daylight availability, acoustic performance, and 
air quality. All of these factors have a direct in-
fluence on our body and mind – our wellbeing.

The spaces in JÚLIA are designed to provide the 

highest thermal, visual and acoustic comfort: 
climatic simulations were executed to balance 

the quality & quantity of daylight whilst protect-
ing from overheating in the summer.

AKUSZTIKA
ACOUSTICS

HŐÉRZET
THERMAL SENSATION

VIZUÁLIS KOMFORT
VISUAL COMFORT

A 'jóllét' kiterjeszti a komfort fogalmát, figye-

lembe véve társadalmi, gazdasági, és környezeti 

paraméterek ránk gyakorolt   hatását. Az egyik 

legfontosabb környezeti tényező a természettel 

való kapcsolatunk. Kutatások bizonyítják, hogy a 

biofil tervezés javítja a koncentrációt és a kogni-

tív működést1. A JÚLIA privát kertjei és átmeneti 

terei (teraszok és erkélyek) egész évben biztosít-

ják a közelséget a természettel.

Wellbeing expands comfort by considering ef-

fects of social, economic and environmental 

parameters on us, humans. One very important 

factor is our contact with the natural environ-

ment. Research shows that biophilic design en-

hances concentration, cognitive functioning and 

wellbeing1. JÚLIA's private gardens and transi-

tional spaces (terraces & balconies) provide this 

nature connection year-round.

(1) Berman MG, Jonides J, Kaplan S. The Cognitive Benefits of Interacting With Nature. Psychological Science. 2008;19(12):1207-1212. A jó beltéri levegőminőség előnyei  / Benefits of good indoor air quality

Jobb légzés
Better breathing

Páraszabályozás
Moisture control

Kevesebb allergén
Fewer allergens

Jobb alvás
Better sleep

Beltéri komfort
Indoor comfort



VIZUÁLIS KOMFORT VISUAL COMFORT

TERMÉSZETES FÉNY SZIMULÁCIÓK DAYLIGHT SIMULATIONS

Az épület "természetes fény autonómiája" (DA) 

valós éghajlati adatok alapján Radiance szoft-

verrel került vizsgálatra.

A természetes fény autonómia az éves nappali 

órák azon százaléka, amelyben a tér természe-

tes megvilágítása legalább kielégítő, értsd nincs 

szükség mesterséges világításra. 

Az angol CIBSE Guide A (2015) a következő irány-

mutatást adja a határértékekre vonatkozóan:

• Fürdőszobák ≥ 150 lux

• Hálószobák ≥ 100 lux

• Asztalok ≥ 150 lux at desk

• Közlekedő, lépcső ≥ 100 lux

• Konyha ≥ 150-300 lux

A 'természetes fény autonómia':

• DA < 50% esetén alacsony
• 50% < DA < 70% esetén közepes
• DA > 70% esetén magas

A 150lux határértékű szimulációk eredményeit 

elemezve látható, hogy mind a földszinti-, mind 
az emeleti helyiségekben a DA értéke magas, 
(77-90%) - helyiségtől függően a nappali órák 
77-90%-ában nincs szükség mesterséges vi-
lágításra.

Helyiségenként 1x25W-os izzót feltételezve ez 

épületenként évente 325-465kWh elektromos 
áram megspórolását jelentheti egy olyan épü-

lethez képest amelynek a természetes megvilá-

gítása éppen eléri a 'közepes' (50%) értéket.

The building's daylight autonomy (DA) based on 

real climate data has been analysed using Radi-

ance software.

Daylight Autonomy (DA) is the percentage of an-

nual daytime hours in which a space is at least 

sufficently daylit, i.e. no artificial lighting is re-

quired.

CIBSE Guide A (2015) provides the following 

guidance on the tresholds:

• Bathrooms ≥ 150 lux

• Bedrooms ≥ 100 lux

• Desks ≥ 150 lux at desk

• Halls, stairs ≥ 100 lux

• Kitchen ≥ 150-300 lux

The daylight autonomy (DA):

• DA < 50% is considered low
• 50% < DA < 70% is considered medium
• DA > 70% is considered high

The results' analysis for the 150lux threshold 

scenario shows that both the ground floor and 
the upper floor spaces achieve a high DA (77-
90%); hence no artificial lighting is required in 

77-90% of daytime hours in the simulated spac-

es.

Assuming 1x25W light bulbs in each area, this 

adds up to an electrical energy saving of 325-
465kWh, compared to a building which only 

reaches 'medium' (50% DA) in its daylight per-

formance.

Első emeleti 'természetes fény autonómia'. 1st floor daylight autonomy.

Földszinti 'természetes fény autonómia'. Ground floor daylight autonomy.

77-90% DA 
'Magas' vizuális komfort 

minden helyiségben.
'High' visual comfort in 

every internal space.



HŐKOMFORT & ENERGIAIGÉNY THERMAL COMFORT & ENERGY DEMAND

DYNAMIC THERMAL MODELLINGDINAMIKUS HŐTECHNIKAI MODELLEZÉS

Az épület passzív hőkomfortja, illetve aktív fűté-

si- és hűtési igénye dinamikus hőtechnikai mo-

dellezéssel került meghatározásra. A vizsgálat 

pontos klímaadatok alapján parametrikus kör-

nyezetben EnergyPlus szoftverrel készült. Alább 

a tanulmány fontosabb eredményeit mutatjuk.

A grafikonon szürkével látható az éves külső 

léghőmérséklet, míg narancssárgával látszik a 

teljes vízszintes felületre beérkező napsugárzás 

és diffúz sugárzás (sötét narancs). Az adaptív 

hőmérsékleti komfortsáv (türkisz kitöltés) az 

EN-15251 szabvány alapján lett meghatározva.

The building's free-running (passive) comfort as 

well as active heating and cooling demand were 

established via dynamic thermal modelling. The 

parametric analysis was done in EnergyPlus 

based on accurate climate data. Key points of the 

wider study are introduced below.

Annual outdoor air temperature data is shown on 

the graph with dark grey, whilst global horizon-

tal solar radiation is shown in light orange and 

diffuse horizontal solar radiation in dark orange. 

The adaptive comfort temperature band (green 

fill) was established via the EN-15251 standard.
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Comfort Band (°C) T outdoor (°C) 211125_03 211125_02 Base_LIV2 Global H Rad (W/m2) Diffuse RÖsszefoglaló grafikon - éves operatív hőmérséklet (°C) a déli épület nappalijában: alapesetben (lila), bioklimatikus tervezéssel (zöld), és aktív hőszivattyús fűtéssel (kék). (EnergyPlus, Excel)
Summary graph - annual hourly operative temperature (C°) in the southern building's living room for different scenarios: base case (purple), with bioclimatic design strategies (green), and with active heating via heat pump (blue). (EnergyPlus, Excel)

A lila vonal mutatja az 'referencia-esetet', amely 

a jelenlegi magyar energetikai rendeletnek meg-

felelő átlagos műszaki tartalom. Eredmények:

• Passzív komfort*: 44,5% (3898 óra)

• Éves fűtési hőigény: 21,221 kWh

• Éves hűtési hőigény: 3013 kWh

Ehhez képest a zöld és a kék vonalak a JÚLIA 

(242m2) optimalizált esetét mutatják, bioklimati-

kus tervezés alkalmazásával. Eredmények:

• Passzív komfort*: 60,4% (5291 óra, +15,9%)

• Éves fűtési hőigény: 10,926 kWh (-48.5%)

• Fűtési csúcsigény: 26.5 W/m2

• Éves hűtési hőigény: 0 kWh (-100%)

(*) Aktív fűtés és hűtés nélkül elért komfort.°C W/m2(*) Comfort achieved without active heating or cooling

JÚLIA - passzív komfort - 5151 óra

Átlagos épület - passzív komfort - 3898 óra

The purple line indicates the 'base case sce-

nario', an average new family house built to the 

prevailing Hungarian energy standards. Results:

• Free running comfort*: 44,5% (3898 hours)

• Annual heating demand: 21,221 kWh

• Annual cooling demand: 3013 kWh

The green and blue lines indicate the optimised 

case of JÚLIA, applying various bioclimatic de-

sign strategies. Results:

• Passive comfort*: 60,4% (5291 h, +15,9%)

• Éves fűtési hőigény: 10,926 kWh (-48.5%)

• Peak heating load: 26.5 W/m2

• Annual cooling demand: 0 kWh (-100%)

+2 hónap
PASSZÍV

KOMFORT
(MONTHS) PASSIVE

COMFORT

0 kWh
AKTÍV

HŰTÉSI IGÉNY
ACTIVE COOLING

DEMAND

-48.5%
FŰTÉSI

HŐIGÉNY
HEATING
DEMAND



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOK AZ 
EGÉSZSÉG & JÓLLÉT ÉRDEKÉBEN.
HIGHEST QUALITY MATERIALS FOR 
IMPROVED HEALTH & WELLBEING.

"



TERMÉSZETES ANYAGOK NATURAL MATERIALS

FA TIMBER

A JÚLIA fenntarthatósági koncepciójának fon-
tos eleme, hogy a megújuló forrásból származó 
természetes anyagok aránya maximális legyen.

A fa az egyetlen megújuló szerkezeti anyag, egy-

útal a legtöbbet használt anyag a JÚLIA-ban, 

fából van a szerkezet, a homlokzat, az ablak-

keretek, a padló és a beépített bútorok, a teljes 

térfogat 75%-át kitéve. A faanyag fenntartható 

erdőgazdálkodásból került beszerzésre, így je-

lentősen csökken az épület szénlábnyoma az 

épületben tárolt 'ki nem bocsátott' széndioxid 

által. Ezenkívül a fa természetes, meleg jellege 

kellemes belső érzetet ad a terekben.

An important pillar of the sustainability con-
cept for JÚLIA was to maximise the use of re-
newably sourced natural materials.

Timber is the only renewable structural material 

and it is also the most used material in JÚLIA, 

including the superstructure, façade cladding, 

window frames, flooring and furniture, making 

up 75% of the total volume. All timber is procured 

from sustainably managed forests, thus reduc-

ing the building's carbon footprint significantly 

by storing carbon throughout its lifetime. Ad-

ditionally, the natural, warm character of wood 

creates a comfortable indoor environment.

To insulate the building in an effective and envi-

ronmentally friendly way, blown cellulose was a 

natural choice. Cellulose not only has the highest 

recycled content of any insulation material avail-

able, being composed of 75-85% recycled paper 

fibre, it also increases air tightness and insula-

tion by perfectly filling gaps via the high-pres-

sure blown technology. The material is breath-

able, insect repellent, as well as resistent to fire 

and mould.

CELLULOSE

75% of the total material volume is timber.A teljes anyagmennyiség 75% -a fa.

CELLULÓZ

Az épület hatékony és környezetbarát hőszige-

telésére természetes választás a fújt cellulóz. A 

cellulóz nemcsak a legmagasabb újrahasznosí-

tott tartalommal rendelkezik, lévén 75-85%-ban 

újrahasznosított papírrostból állítják elő, hanem 

a légtömörséget és hőszigetelő képességet is 

javítja, hiszen a nagynyomású befújás során 

tökéletesen kitölti a réseket. Az anyag lélegzik, 

taszítja a rágcsálókat, valamint ellenáll a tűznek 

és penésznek.

A cellulóz CO
2
-lábnyoma 90% -kal alacson-

yabb a gyakorta használt EPS termékeknél.
Cellulose has a 90% lower CO

2
-footprint

than most commonly used EPS products.

CLT SZERKEZET CELLULÓZ SZIGETELÉS VÖRÖSFENYŐ BURKOLATFA NYÍLÁSZÁRÓK
CLT STRUCTURE CELLULOSE INSULATION LARCH FACADE CLADDINGTIMBER FENESTRATION



Figure 1. XYZ.

CLT SZERKEZET

BEFEKTETÉS A TISZTA JÖVŐBE

CLT STRUCTURE

INVESTMENT IN A CLEAN FUTURE

Engineered timber structures are defining the 

sustainable construction culture of the 21st cen-

tury - CLT represents the top of this category.

A huszonegyedik század környezettudatos építé-

si kultúráját a mérnöki fa szerkezetek határoz-

zák meg - ezek a csúcsán foglal helyet a CLT.

NEGATÍV SZÉNLÁBNYOM.

KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ ÉS PÁRAGAZDÁLKODÓ.TERMÉSZETES ÉS MEGÚJULÓ ALAPANYAG.

EGÉSZSÉGES ÉS KOMFORTOS BELSŐ TÉR.

Every m3 of timber absorbs nearly 1t carbon 

during tree-growth. Timber buildings behave 

like 'carbon sinks', as they lock 'biogenic' carbon 

into structures for long decades or centuries to 

come, resulting in a negative carbon footprint.

CLT is 100% free of toxins or volatile organic 

compounds (VOC), offering a natural and healthy 

indoor environment. The air-tightness and 

acoustic performance of the building envelope 

can meet the most rigorous criteria.

CLT's thermal transmittance (λ=0.13W/mK) is 

very low - the solid walls insulate well & provide 

comfortable surface temperatures. CLT's bio-

logical structure makes it a smart vapour buffer, 

absorbing and releasing moisture as needed.

Responsibly sourced timber (PEFC, FSC) is a nat-

ural and renewable structural material, which 

makes it attractive to build with in contrast to the 

environmentally polluting materials of the 19-

20th century (reinforced  concrete, steel).

ERŐS ÉS TARTÓS SZERKEZET.

NEGATIVE CO
2
 FOOTPRINT.

NATURAL AND RENEWABLE RAW MATERIAL.

STRONG AND DURABLE STRUCTURE.

-CO2

Minden köbméter építési fa közel 1 tonna légköri 

szenet köt meg növekedés közben. A fa épületek 

a megkötött 'biogenikus' szenet hosszú évtize-

dekre vagy akár évszázadokra lekötik, így nega-

tív szénlábnyommal rendelkeznek.

A CLT nyomószilárdsága a szerkezeti betonéval 

megegyezik, tűz- és földrengésállósága bizonyí-

tottan kiváló. A szerkezet élettartama a jó mi-

nőségű osztályozott és szárított tömör lucfenyő 

alapanyagnak köszönhetően több száz év.

A CLT 100%-ban mentes mérgező és illékony 

szerves vegyületektől (VOC), így természetes 

és egészséges belső teret eredményez. Az épü-

letburok légtömörsége és akusztikai védelme a 

legszigorúbb irányelveknek megfeleltethető.

A fa hővezetése (λ=0.13W/mK)  nagyon alacsony, 

ezért a tömör fal jó hőszigetelő és kellemes felü-

leti hőmérsékletet biztosít. A biológiai szerkezet-

ből fakadóan okos páragazdálkodó - felszívja a 

felesleget és visszaadja amikor szükség van rá.

A CLT alapját képező felelős erdőgazdálkodásból 

származó építési fa (PEFC, FSC) természetes és 

megújuló tartószerkezeti anyag, amely vonzóvá 

teszi a 19-20.sz. jellemzően nagy környezetter-

helésű anyagaival (vasbeton, acél) szemben.

HEALTHY AND COMFORTABLE INDOOR SPACE.

GREAT INSULATION & MOISTURE CONTROL.

The compressive strength of CLT equals that of 

concrete, while its resistance to fire and earth-

quakes is excellent. The structural life expec-

tancy is hundreds of years due to the graded and 

dried high quality solid spruce raw material. 



CLT PROJEKT REFERENCIÁK CLT REFERENCE PROJECTS

Family house, Budapest, Solar Decathlon 2012 - Interior Design I. prize Rye Apartments, Tikari works, London

CLTHouse, Seattle, USA, 2015 - atelierjones42 Barrett's Grove, London, UK - Amin Taha (2017 Stirling Price finalist) Private house, Amsterdam, Netherlands, 2010 - MAATWORKS
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TECHNICAL SUMMARY



TECHNICAL SUMMARYMŰSZAKI ÖSSZEFOGLALÓ

ÉPÜLETBUROK BUILDING ENVELOPE

01 - TETŐ
1rtg Prefa korcolt alumínium lemezfedés

1rtg Bauder TOP 40 NSK alátéthéjazat

25mm Teljes felületű fenyő alátétdeszkázat

5cm Légrés, 5x5 fenyő ellenlécek között

1rtg Dörken Delta-Maxx tetőfólia (Sd=0.15)

12mm Teljes felületű OSB palánkolás

20cm Thermofloc cellulóz hőszig. (45kg/m3)

 5x20 fenyő szarufák között

1rtg Dörken DELTA-Reflex párazáró fólia

5cm Lécváz kőzetgyapot hőszig. kitöltéssel

18mm Táblásított lemez burkolat, fehér lazúr

02 - KÜLSŐ FAL
10 cm CLT tartószerkezeti fal, beltéri lazúr

1rtg Dörken Delta-Reflex lég- és párazárás

20cm Thermofloc cellulóz hőszig. (55kg/m3)

 Előregyártott mérnöki fa bordaváz

1rtg Dörken Delta-Fassade-20 PLUS

 páraáteresztő homlokzati fólia

5cm Átszellőztetett légrés

 5x5 függőleges fűrészelt fa váz

23mm Szárított I. osztályú 1-oldalon gyalult

 vörösfenyő deszka homlokzatburkolat

03 - TALAJON FEKVŐ PADLÓ
2cm Padlóburkolat 

6cm Vasalt aljzat + padlófűtés-csövek

1rtg PE technológiai fólia

2cm Úsztatóréteg - lépésálló ásványgyapot

5cm EPS technolgógiai szigetelés

15mm Teljes felületű OSB palánkolás

15cm Thermofloc cellulóz hőszig. (36kg/m3)

 5x15 fűrészelt fenyő pallóváz

1rtg Bit. lemez vízszigetelés lángolvasztva

1rtg Bitumenmáz kellősítés teljes felületen

12cm C25/30 vasbeton lemez

15cm Tömörített homokos kavics feltöltés

01 - ROOF
1lyr Prefa standing seam alum. roofing

1lyr Bauder TOP 40 NSK roofing underlay

25mm Timber boarding full-surface support

5cm Air gap, between 5x5 timber laths

1lyr Dörken Delta-Maxx roofing membrane

12mm Full-surface OSB cellulose formwork

20cm Thermofloc cellulose insul. (45kg/m3)

 between 5x20 timber rafters

1lyr Dörken DELTA-Reflex vapor barrier

5cm Mineral wool between timber battens

18mm Timber board cladding, white glaze

02 - EXTERNAL WALL
10 cm CLT structural wall, indoor glaze

1lyr Dörken Delta-Reflex air+vapor barrier

20cm Thermofloc cellulose insul. (55kg/m3)

 Prefabricated timber framing

1lyr Dörken Delta-Fassade-20 PLUS

 breathable facade membrane

5cm Ventilated air gap

 5x5 vertical sawn timber battens

23mm Dried I. class 1-side planed larch

 board facade cladding

03 - BOTTOM FLOOR
2cm Floor finish

6cm Screed + integrated UFH pipework

1lyr PE foil separation

2cm Mineral wool floating layer

5cm EPS technology insulation layer

15mm Whole-surface OSB formwork 

15cm Thermofloc cellulose insul. (36kg/m3)

 5x15 sawn timber framing

1lyr Bitumenous membrane waterproofing

1lyr Liquid bitumen cold-applied adhesive 

12cm C25/30 reinforced concrete slab

15cm Compressed sandy gravel infill
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TECHNICAL SUMMARYMŰSZAKI ÖSSZEFOGLALÓ

ÉPÜLETBUROK BUILDING ENVELOPE

04 - KÖZBENSŐ FÖDÉM
2cm Padlóburkolat 

6cm Vasalt aljzat + padlófűtés-csövek

1rtg PE technológiai fólia

2cm Úsztatóréteg - lépésálló ásványgyapot

5cm EPS technolgógiai szigetelés

17cm 12+5 CLT+vasbeton kompozit födém

2rtg Fehér beltéri lazúrfesték (opció)

05 - LAPOSTETŐ
25 mm Kültéri fa teraszburkolat

8-10cm Párnafa polipropilén szintezőlábakon

1rtg Lemezes vízszigetelés

18mm OSB teljes felületű alátámasztás

20cm Thermofloc cellulóz hőszig. (36kg/m3)

 fenyő pallóváz közé fújva

17cm 12+5 CLT+vasbeton kompozit födém

2rtg Fehér beltéri lazúrfesték (opció)

06 - TERASZ
25 mm Kültéri deszkaburkolat

8-10cm Párnafa polipropilén szintezőlábakon

1rtg Lemezes vízszig. - ereszbe vezetve

18mm OSB teljes felületű alátámasztás

15cm 5x15 fenyő fióktartó gerendák

8mm Fenyő rétegelt lemez alsó borítás

2rtg Kültéri lazúrfesték (opció)

04 - INTERNAL SLAB
2cm Floor finish

6cm Screed + integrated UFH pipework

1lyr PE foil separation

2cm Mineral wool floating layer

5cm EPS technology insulation layer

17cm 12+5 CLT+RC composite floor slab

2lyr White indoor glaze (optional) 

05 - FLAT ROOF
25 mm External timber flooring boards

8-10cm Timber battens on PP footings

1lyr Waterproofing membrane

18mm OSB-boards full-surface support

20cm Thermofloc cellulose insul. (36kg/m3)

 blown in between timber framing

17cm 12+5 CLT+RC composite roof slab

2lyr White external glaze (optional) 

06 - TERRACE
25 mm External timber flooring boards

8-10cm Timber battens on PP footings

1lyr Waterproofing membrane

18mm OSB-boards full-surface support

15cm Transversal timber beams

8mm Spruce plywood underside cladding

2lyr White external glaze (optional) 
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Homlokzati nyílászárók
I. oszt. RR fenyő profilú nyílászárók, RENNER 

'Grey 01' félig takaró VOC-mentes lazúr bevo-

nattal, 3 síkon tömítve, ROTO vasalattal, rozsda-

mentes kilinccsel. (Uw=0,80-1,1W/m2K)

Üvegezés
3R Ag-töltésű, Low-E bevonatos, víztiszta/sav-

mart üvegezés meleg peremmel (Ug=0,5W/m2K).

Árnyékolók
Beépített külső rejtett tokos alumínium redőnyök 

világosszürke színben, motoros működtetéssel, 

WI-FI vezérléssel.

Belső nyílászárók
Tömör fa belső ajtók, VOC-mentes beltéri lazúr 

felületkezeléssel, rozsdamentes kilincsekkel.

External fenestration
1st class spruce GLT profiles, RENNER 'Grey 

01' VOC-free timber stain coating, 3-layer air-

sealed, ROTO ironmongery, stainless steel han-

dles. (Uw=0,80-1,1W/m2K)

Glazing
3-layer, Ag-filled, Low-E coated, clear/acid 

etched glazing with warm edges (Ug=0,5W/m2K).

External shading
Built-in external hidden aluminum roller shut-

ters in light-gray colour, operated via motors and 

WI-FI controls.

Internal doors
Solid wood internal doors, indoor VOC-free tim-

ber stain coating, stainless steel handles.

Tető
Prefa világosszürke korcolt alumínium lemez.

Homlokzat
I. oszt. szárított 25mm 15/7,5cm egy oldalon 

gyalult felületű vörösfenyő deszkaburkolat.

Külső terasz padló
Kültéri fa deszkaburkolat keresztirányú párna-

fákon és állítható szintezésű PP talpakon.

Kocsibeálló és járda
Préselt beton vagy természetes kő burkolat.

Belső száraz terek
Szalagparketta vagy prémium minőségű lami-

nált padló, világos tölgy felülettel.

Belső fürdőszobák
Mikrocement vagy műgyanta, bevonatszigetelés.

Belső falak és mennyezet
2r VOC-mentes fehér beltéri lazúrfesték (opció).

Roof
Prefa light grey standing seam alum. roofing.

Facade
1st class pre-dried 25mm 15/7,5cm one-side 

planed larch boarding.

External terrace flooring
External wood boarding mounted on transversal 

battens and adjustable height PP legs.

Car park and pavement
Pressed concrete or natural stone pavers.

Indoor dry areas
Engineered hardwood flooring or premium qual-

ity laminate flooring, bright oak surface. 

Indoor wet areas
Microcement or resin & painted waterproofing.

Internal walls and ceiling
2lyr VOC-free white indoor stain (optional).

TECHNICAL SUMMARYMŰSZAKI ÖSSZEFOGLALÓ

ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK

BURKOLATOK

BUILDING ELEMENTS

FINISHES

RRfa nyílászáró profil. GLT window profile.

Állókorcos fémlemezfedés. Standing seam alu roofing.

Tölgy szalagparketta. Oak engineered hardwood floor.

Beépített külső redőny. Built-in external roller shutter.

Vörösfenyő homlokzatburkolat. Larch facade cladding.

Mikrocement padló. Microcement flooring.



ÉPÜLETGÉPÉSZET

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG

MECHANICAL SYSTEMS

ELECTRICAL SYSTEMS

Közműcsatlakozás, mérőórák
Földkábel, 3x20A nappali(ad-vesz) és 3x20A ve-

zérelt (H-tarifa) mérőóra.

Napelemes rendszer
4.5kWp teljesítményű monokristályos Si nape-

lem fekete porszórt alumínium kerettel, fémle-

mez fedés korcaihoz rögzítve, inverterrel.

Elektromos autó töltő
3x16A elektromos kiállás a kocsibeállónál elekt-

romos autó töltő részére.

Riasztó, kamera, kaputelefon
Riasztóközpont; mozgásérzékelő és  biztonsági 

kamera előkészítés; kaputelefon.

Elektromos szerelvények
Elosztók, konnektorok, kapcsolók (Legrand Cari-

va v. egyenértékű), világítás kiállások. 

Grid connection, meters
Earth cable, 3x20A standard meter and 3x20A 

discounted 'H-tariff' meter.

PV system
4.5kWp monocrystalline Si PV system with black 

powder coated aluminum frame, attached to roof 

standing seams, with inverter.

Electric vehicle charger
3x16A electric connection at car park for stand-

ard electric vehicle chargers.

Alarm, cameras, intercom
Central alarm; connections prepared for motion 

sensors and security cameras; intercom.

Electric installations
Distribution boards, sockets, light switches 

(Legrand Cariva or similar), lighting connections.

Fűtési rendszer
PANASONIC AQUAREA T-CAP 9kW levegő-víz 

hőszivattyú, 3kW fűtőbetét, padlófűtés, törölkö-

zőszárítós radiátor. DANFOSS ICON helyiségen-

kénti wi-fi szabályozás termosztátokkal.

Használati melegvíz (HMV)
300l HEIZER BSH-300 3.8m2 hőcserélő-felületű 

HMV-tároló cirkulációs szivattyúval.

Légtechnika
Fürdőszobai időkapcsolós elszívó vetntilátor 

(3x), konyhai elszívó homlokzati kiállás. Épület-

szintű természetes szellőztetés ablaknyitással.

Szaniterek
1x fürdőkád+csaptelep, 2x épített zuhany+süly-

lyesztett folyóka+csapteleppel, 3x WC+GEBERIT 

Duofix rejtett tartály, 3x mosdó+csaptelep. 

Heating system
PANASONIC AQUAREA T-CAP 9kW air-water 

heatpump, 3kW heating coil, underfloor heating, 

tower dryer radiators. DANFOSS ICON wireless 

individual room heating control + thermostats.

Domestic hot water (DHW)
300l HEIZER BSH-300 3.8m2 heat exchanger sur-

face DHW-tank with circulation pump.

Ventilation
Bathroom extractor fans with timer (3x), kitchen 

extractor hood facade connection. Building-wide 

natural ventilation via operable windows.

Sanitary ware
1x bath tub+tap, 2x built-in shower+sunken 

drain+tap, 3x WC+GEBERIT Duofix hidden tank, 

3x sink+tap. 

TECHNICAL SUMMARYMŰSZAKI ÖSSZEFOGLALÓ

Panasonic levegő-víz hőszivattyú kül- és beltéri egység.
Panasonic air-water heat pump ext. & int. units.

Fekete monokristályos Si napelem modul.
Black monocrystalline Si photovoltaic module.

Megnövelt hőcserélő-felületű HMV-tartály.
DHW tank with increased heat exchanger surface.

3x16A elektromos autó töltő vezeték.
3x16A electric car charging cable.
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