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k
ét éve, amikor vendéglátó-
ink, Edit és Csaba összeháza-
sodtak, úgy döntöttek, hogy 
belevágnak egy építkezésbe. 
Svédországban, Németor-

szágban és Amerikában járva Csaba 
rengeteg könnyûszerkezetes házzal 
találkozott, lakóhelyükön, Kiskõrösön 
viszont akkoriban még nem volt ismert 
ez a favázas építési mód. Így Editék 
eleinte kaptak – az õ szavaival élve – 
„hideget-meleget”. 
„Elõször még a család is le akart 
minket beszélni – mesélik a kezdeti 
viszontagságokat –, aztán jöttek az 
okos ismerõsök, akik mondták, hogy 
jól gondoljuk meg, mert majd elviszi 
a házunkat a vihar, meg ellepnek a 

Modern, 

fiatalos otthon   

születetett, amelynek 

ma már csodájára 

járnak. Emellett 

energiatakaré-

kos is. 

Könnyűszerkezet 

– az élvezetes 
építkezés

Kíváncsivá tesz minket, amikor olyan építkezésről hallunk, ahol a lakók nem 
traumaként, hanem örömként élték meg az egyébként kihívásokkal járó 
építkezés hónapjait. Egy ilyen történetet tárunk most Olvasóink elé. 

pókok, a patkányok. De minél inkább ellenezték 
mások, mi annál jobban ragaszkodtunk hozzá. 
Némi tájékozódás után a Taksony H-Bek 
Kft.-t választottuk kivitelezõnek. Megnéztük 
több referenciamunkájukat, emellett 
számunkra az is szimpatikus volt, hogy családi 
vállalkozásról van szó – nekünk is van egy 
családi vállalkozásunk –, ráadásul több mint 
harmincéves múltja révén tele tapasztalatokkal. 
Egy percig nem bántuk meg, hogy mellettük 
döntöttünk, végig nagyon korrektül ment 
minden. Ha valamire azt mondták, hogy egy 
forint, az egy hónap múlva is annyi volt, nem 
mentek fel idõközben az árak. A kedvezõ 
munkadíjnak köszönhetõen jóval olcsóbban 
kijöttünk, mintha téglából építkeztünk volna. 
A brigáddal is teljesen elégedettek voltunk, 
így kifejezetten élvezetes volt az építkezés.” 

írta: L. Kocsis EriKa  fotó: sEbEstyén istván
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„Novemberben kezdõdtek a munkálatok, és nem 
sokkal késõbb, decemberben, karácsonykor megszületett 
a kislányunk, Csenge. Kéthetes korában már kint voltunk 
együtt az építkezésen. Elõfordult, hogy naponta többször 
jöttünk a bébihordozóval, annyira kíváncsi voltam, hogy 
haladnak a dolgok.” – meséli Edit.
A házaspárnak határozottak voltak az elképzelé-
seik a 130 négyzetméteres alapterületre. Edit ahhoz 
ragaszkodott, hogy legyen külön gardrób és mosókonyha 
a „kötelezõ” nappali, konyha, ebédlõ és a két fürdõszoba 
és a három hálószoba mellett. „Praktikus, mindennek 
megvan a helye – dicséri otthonukat a háziasszony a 
tapasztalatai alapján. – A 28 négyzetméteres terasz mellett 
nem tudok elmenni szó nélkül. Kedvencnek azért nem 
mondanám, mert tulajdonképpen minden kedvenc. Nem 
tudok olyat mondani, ami ne vált volna be.”

A korábbi ellenzők ma már lelkes rajongók
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Meséli a házaspár, az energiahaté-
konyságot tekintve majdnem passzív-
ház kategóriájú lett a ház. Nincsen gáz, 
minden árammal és napelemmel mû-
ködik. Kívülrõl kapott egy 18 centis hõ-
szigetelést, sõt belülrõl is a megszokot-
tól eltérõen OSB-t. Õszintén áradoznak 
a légcserélõrõl, ami folyamatosan fris-
sen tartja a levegõt, még télen sem 
kell ablakot nyitni. Lettek még extrák a 
lakásban, így például a padlás is kapott 
egy 30 centis szigetelést. 
A korábbi szkeptikusok, ellenzõk 
véleménye mára teljesen megváltozott, 
csodájára járnak a háznak, mi több, a 
családtagok büszkék is rá. Kopogtatják a 
falakat, látják, milyen impozáns otthon 
született. Bogaraknak, pókoknak hírük 
sincs, maximum legyekkel lehetett 
találkozni a nyáron. 

„Ha legközelebb építkeznénk, akkor 
is Gyuláékat (Horváth Gyula, a cég 
ügyvezetõje – a szerk.) és a Taksony 
H-Bek-et választanánk. Nagyon ru-
galmasak voltak mindenben, bármit 
kértünk. A gondosan összeváloga-
tott, remek minõségû fát alaposan 
lekezelték, hogy véletlenül se gombá-
sodjon. De olyan apróságok is sokat 
jelentettek, hogy elpakoltak maguk 
után, és hoztak magukkal mobil WC-t.
Az érdeklõdõknek mi azt tanácsoljuk: 
fontos, hogy a kivitelezõ cégnek legyen 
referenciaháza, arra pedig különösen 
érdemes odafigyelni, hogy a benne 
lakók mit mondanak. Mi csak dicsérni 
tudunk mindent, és ajánljuk – nemcsak 
kötelezõ udvariasságból – mindenkinek 
mind a könnyûszerkezetes otthonokat, 
mind a mi kivitelezõinket.”

A 12 éves 
Milán maga 
tervezte meg 
a szobáját
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Ez a ház is, mint a könnyûszerkezetes technológia általá-
ban, kiváló hõszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, 
így nemcsak a fûtési költségek, hanem a környezeti 
terhelés is csökken. Emellett kedvezõek az áraink, gyors  
a felépülés, idõtálló a szerkezet és minõségi a kivitelezés. 
Minden érdeklõdõnk számára személyre szabott 
alaprajzot, látványtervet és tételes költségvetést 
biztosítunk, díjmentesen. Az építkezés átlátható, 
kiszámítható.
Több mint 30 éves építési tapasztalattal rendelke-
zünk, cégünk ügyvezetõje már a 80-as években is köny-
nyûszerkezetes épületek kivitelezésével foglalkozott. 
Azóta több száz könnyûszerkezetes családi házat épített 
fel, végigkövetve a piac fejlõdését, és alkalmazva a leg-
újabb technológiai megoldásokat. A cég ma már családi 
vállalkozás, ami kft.-ként, tapasztalt szakemberek alkal-
mazásával, korszerû és energiatakarékos otthonokat épít.
Rendelkezünk az ÉMI Nonprofit Kft. által kiadott NMÉ 
(Nemzeti Mûszaki Értékelés) minõsítéssel. Tüske-Horváth Emese

A kivitelező tollából

  Fa-Lakó kFt.

1203 Budapest, Helsinki út 3. fszt. 15.
Tel./fax: 1/283-0927 
Mobil: 30/623-5507

info@konnyu-szerkezet.hu
www.konnnyu-szerkezet.hu
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