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Természettől 
körülölelve…
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meghatározta a ház alakját – az egyik oldalon lévő magas falat és a féltetős 
megoldást. Emese és Krisztián azt tudták, hogy kell egy nagy terasz a vízre 
nézve, de a másik irányba is szerettek volna nyitni az erdő felé, sőt kialakítot-
tak egy belső, intim, füves udvart is a gyerekeknek. A ház sajátossága még, 
hogy a 23 méteres déli fronton, amit tűz a nap, kieresztették az ereszt 1 méter 
20 centire, ami a nyári magasan járó nappal szemben véd, a téli sugarakat 
viszont beengedi otthonukba. Ahonnan csak lehet, ki szerettek volna látni a 
természetre, ezért is választottak nagy üveg erkélyajtókat, ablakokat, bejárati 
ajtónak is üvegajtót. A telek adottságaihoz kellett a belső tereket is igazítani. 

Előttük a Kis-Duna saját stéggel, 
mögöttük egy tölgyerdő, ahon-
nan őzek, rókák, mókusok jártak 
be a telekre rendszeresen. Vajon 
Önök mit szónak ahhoz, amit vé-

gül maguk körül megalkottak?
A fiatal házaspár két kisgyermekkel, ko-
rábban is könnyűszerkezetes házban la-
kott. Mivel családi vállalkozásuk a kör-
nyezettudatos, szerelt technológiás házak 
tervezésével és építésével foglalkozik, 
természetes volt, hogy a 30 éves tapasz-
talattal rendelkező Taksony H-BEK Kft. 
minősített szerkezetéből építették a házat. 

A terveket determinálta az is, hogy a 
szomszéd telken lévő nyaraló miatt egy 
tűzgátló falat is fel kellett húzniuk, ami 

Aki a taksonyi Kis-Duna 
parton felépült házat meg-
pillantja, nem is gondolná, 
hogy tulajdonosai néhány 
éve még azt  a tanácsot 
kapták, adják el a mind-
össze tizenegy méter szé-
les, előnytelen telket, hisz’
arra úgysem lehet normá-
lis házat építeni. 
Emese és Krisztián azon-
ban beleszerettek a Natura 
2000 Természetvédelmi 
Terület közvetlen szomszéd-
ságában levő területbe… 

írta: LUDVIG ERIKA 
fotó: FRUITLINE

„Eleganciára    
törekedtünk 
könnyű-
szerkezetes 
otthonunkban” 

Sarokpontok a tervezés 
kapcsán
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Fő szempont volt, hogy a nappali-konyha-
étkező tere egybenyitott és tágas legyen, 
nagy üvegfelületeivel a vízre nézve. Rend-
szeresen láthatják, ahogy a hattyú úszik 
a vízen vagy a szürke gém áll a stégen… 
A három hálószoba a csendesebb erdő 
felé néz, a nagy belmagasság pedig vé-
gigvonul az egész házon, a hálószobákon, 
a fürdőkben is, ettől is nyitottabb, tága-
sabb az otthon. 

Vendéglátóink a tűzfal miatt a fürdőben 
nem nyithattak ablakot, mint a házban 
több helyen, itt is, fénycsatornával törték 
át a tetőt, így mindenfelé árad a termé-
szetes fény a házban. „Amíg nem lak-
tunk itt, de nagyjából már készen vol-
tunk, rendszeresen telefonált valaki, hogy 
égve hagytuk a villanyt – neveti el ma-
gát Krisztián. – Aki csak betéved hozzánk, 
mindenki dicséri, milyen jó világos van. 
Pedig a nappalink nem is délre, hanem 
északnyugatra néz." 

Fénycsatorna – ez igen! 
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Miket tartanak a ház „erősségeinek”? 
– faggatjuk Emesét és Krisztiánt. – Vas-
tag és nagyon jó a hőszigetelés, de a 
hangszigeteléssel is teljesen elégedettek 
vagyunk, nem hallatszik be semmi kint-
ről. A födémben is vastag a szigetelés, 
az ablakok pedig természetesen három-
rétegűek. 
Mindezeknek és a széles eresznek kö-
szönhetően nyáron nem melegszik fel 
a ház, pedig redőnyök, zsalugáterek 
sincsenek. A sok fény hasznosságáról 
pedig ne is beszéljünk! 
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A fokozottan hőszigetelt szerkezet miatt nagyon alacsonyak a fenntartási 
költségek. Olyan itt élni, mintha nyaralnánk...

„Színvilágban az egyszerűségre, a természetességre törekedtünk. A falak 
fehérek, inkább a berendezési tárgyakkal szerettünk volna színeket behozni. 
Van egy Hamilton tölgy szín, ami végigvonul a házon – bútorokban, belső 
ajtókon is. A konyhában megjelenik a zöld, a kanapéval pedig a sárga. 
Ezekhez a főszínekhez kerestünk elegáns kiegészítőket. A bútorok egyedi 
gyártásúak, saját elképzeléseink alapján. Meghatározó a konyhabútor a 
tölgyfapulttal és festett frontokkal, amiket bármikor át lehet alakítani egy 
teljesen új dizájnra. Horváth József asztalos készítette őket.

Lakberendezés. 
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Műszaki címke
A ház nettó hasznos alap-
területe: 115 m²
A falak hőátbocsátási ténye-
zője: 0,13 W/m2K

       TAKSONY H-BEK Kft.

    
    

    
     

     
      A

 házat terv
ezte, építette:

Iroda: 1203 Budapest, 
Helsinki út 3. fszt. 15. (előzetes 

telefonos bejelentkezés szükséges)
Tel.: 30/444-1590

info@konnyu-szerkezet.hu
taksonyhbek@gmail.com
www.konnyu-szerkezet.hu

   : Taksonyhbek

www.fakro.hu

Tel.: 20/955-2629
Bemutatótermek:
1138 Budapest, Jakab József utca 17. 
E. ép. fsz. 12. • 2890 Tata, Környei u 24.
ugyfelkozpont@nordart.hu
www.nordart.hu

FAKRO Magyarország

NORDART Kft.A házban levő fénycsatornákat 
szállította:

A házban levő ADAX fűtőpanelek forgalmazója:

www.fakro.hu
FAKRO Magyarország

A házban levő fénycsatornákat 
szállította:

 A Taksony 
H-Bek team

„Nagyon szeretünk itt lakni, minden személyre szabott és praktikus. Már több, mint három 
éve itt lakunk, de semmit nem bántunk meg döntéseinkből. Otthonunk minden elvárásunkat 
teljesíti, köszönhetően a gondos tervezésnek és az értékteremtő építő munkának.”


