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Tökéletes építkezés 
– kényelmes megoldásokkal

írta: SILLYE ÁGNES  fotó: KRÁNITZ ANDRÁS

Vendéglátónk, Kitti Tordason, sétányira a tótól, szemelte ki azt 
a telket, amin mindössze fél év alatt felépült a család impozáns 
nyaralója. Ahogy meséli, különösebb stressz és izgalmak nélkül. 
Hogy az építkezésen gondolkodva miért éppen a könnyű-
szerkezetes technológiát választotta, s milyen tapasz-
talatok vannak maga mögött – többek között erről is 
faggattuk a háziasszonyt…
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– Mi volt a terve, elképzelése jövendő 
otthonáról? 
– Egy élettel teli, meleg, nagy teraszos 
házat szerettem volna, ahol a gyerme-
keim érezhetik a vidéki élet szépségeit. 
Ahol szabadon játszhatnak, ültethetnek 
zöldséget vagy sétálhatnak a patakpar-
ton. Egyik kislányom wakeboardozik, kü-
lön örültem a sétatávolságra lévő wake-
board pályának, ahol gyakorolhat. Mivel 
nem szeretem a nagy és emeletes háza-
kat, ezért mindenképp egyszintes és nem 
nagy alapterületű házban gondolkodtam, 
ami végül összesen 70 négyzetméter lett. 
Nappali és konyha, három kisebb háló-
szoba, kamra, fürdő és egy széles elő-
szoba van a házban. Tökéletes elosztás-
sal, kényelmes megoldásokkal. 
– Hogyan talált rá a kivitelező cégre, s 
miért éppen őket választotta? 
– Azzal kezdem, hogy a Taksony H-Bek 
egy fantasztikus csapat! Több ajánlatot 

kértem más cégektől is, de Gyuláék voltak azok, akik minden kérdésemre gyors 
és korrekt választ adtak. Szerződésük átlátható és korrekt volt, apróbetűs részek 
és rejtett költségek nélkül.
Elképzeléseimet elfogadták, jótanácsokkal láttak el. Olyan is előfordult, hogy 
menet közben adódott egy hirtelen ötletem – szerettem volna egy hófehér 
pergolával kiszélesíteni a terasz tetejét. Látványtervvel azonnal mutatták, hogyan 
nézne ki mindez, szóval rugalmasan kezelték a változtatást és örültek, hogy 
önálló ötleteimmel valósítom meg az álmomat. Hat hónap alatt készen lett 
a ház, pontosak voltak és precízek, s ami az egyik legfontosabb, tiszták! Azt 
kaptam, amit megbeszéltünk, ami feketén-fehéren le volt írva. Bármikor újra-
kezdeném velük!
– A fővároshoz kötődő munkája, elfoglaltságai, a család mellett hogyan tudta 
nyomon követni, menedzselni a munkálatokat? Mennyire jelentett stresszt, 
izgalmakat ez az időszak? 
– Budai otthonomtól autóval 35 perc alatt elérhető a ház. Hetente többször 
találkoztam a csapattal, de mivel minden területen tökéletes munkát végeztek, 
nem volt olyan, amin bosszankodjak. Napról napra gyönyörködve figyeltem 
a változásokat.
– Energetikailag mi biztosítja a komfortot? 
– A teljes fűtésrendszer elektromos, a ház kizárólag elektromos energiát hasz-
nál. Padlófűtést kértem mindenhova, napelemek segítségével ez abszolút 
gazdaságos.
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„Egész életemben sokat utaztam, és külföldön járva ez a 
technológia abszolút elnyerte a tetszésemet. Csak ebben 

gondolkodtam, nem is volt más opció a fejemben.

„Az egész egy álom 
megvalósulása”
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– Belül milyen stílusra, kívül-belül milyen 
színvilágra törekedett?
– Szeretem a fehér színt, a tisztaságot és 
egyszerűséget jelenti nekem. Bent fe-
hérek a falak, a bontott tégla, a fa és a 
szürke szín dominál. Kívül a fehér falak, 
a piros tető, a hófehér gerendák és a szür-
ke zsalugáterek igazi vidéki hangulatot 
teremtenek.
ke zsalugáterek igazi vidéki hangulatot 
teremtenek.
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Az Azzurro tetőcserép szállítója: 
Dunacenter Beton Kft. 
7030 Paks, Kölesdi út 50.
Tel./fax: 75/417-174
info@azzurro.hu
vevoszolgalat@azzurro.hu
www.azzurro.hu

– Milyen tanácsokat tudna adni azoknak, 
akik még az építkezés előtt állva morfon-
díroznak, tervezgetnek? 
Mindennek a titka a megfelelő kivitelező!
A Taksony H-Bek csapata nekem egy kincs 
volt. Korrekt, pontos, megbízható csapat, 
akik a minőséget képviselik. 
– Van-e kedvence a házban… aminél kü-
lönösen örül, hogy így valósult meg?
– Az egész ház egy álom megvalósulása. 
Minden centiméter, az utolsó fűszál is egy 
megálmodott, megrajzolt terv alapján 
készült. A fehér gerendás terasz vagy a 
bontott téglával kirakott fal a legkedve-
sebb számomra. Remélem, a gyermekeim 
büszkék lesznek majd az édesanyjuk ter-
veire, ami Gyuláék csapatával és minden 
szeretetemmel valósult meg. 
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Minden építkezésről marad bennünk egy 
kép, egy érzés. Erre a házra gondolva, a 
napfény, a tisztaság, a rendezettség, a har-
mónia jut eszünkbe. Hogy ez így legyen, 
nagyon kellett Kitti kedves, racionális, egye-
nes, korrekt személyisége is. Köszönjük a 
lehetőséget!         (A Taksony H-Bek csapata)

Így látta a kivitelező: 
       TAKSONY H-BEK Kft.

    
    

    
     

     
  A házat tervezte, 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

Tel./fax: 75/417-174


