A LEGKÉNYELMESEBB ÉPÍTKEZÉS
Minden embernek alapvető célja, hogy biztonságban és kényelemben éljen, nevelje a gyerekeit,
azzal a meggyőződéssel, hogy a családi ház, melybe olyan sok időt, energiát és pénzt fektetett,
minden szempontból a legjobb befektetés volt.
Az Ytong Kész Ház program immár 15 éve indult, mely kifejezetten a leendő családi ház
építőinek készült. A magunk részéről már a kezdetektől fogva szeretnénk segítséget nyújtani,
hogy új otthonának megteremtése minél kevesebb fejtörést okozzon. A tervezéstől a családi ház
megépítéséig az Ytong Kész-Ház Partnerek jelentik a rendszer gerincét. Olyan szakemberek,
akiknek a legfontosabb a minőség, a gyorsaság, a megbízhatóság, valamint a ház lakóinak
biztonsága. Az Ytong Kész-Ház Partnerein keresztül komplex, az építés teljes folyamatát
lefedő rendszert kínál. A kijelölt partnerek a tervezést, a kivitelezést, építőanyagok beszerzését,
az építkezés bonyolítását, fogják össze, kezelik a helyi adottságnak és az építtetői igényeknek
megfelelően.
Ahhoz, hogy az építtetői elgondolások testet öltsenek, először építészeti tervekre van szükség.
Az építtető, amennyiben csak elképzelésekkel rendelkezik, a többféle házakat
tartalmazó mintaterv katalógusból a legújabb energetikai előírásoknak megfelelő,
környezetbarát, és gyorsan kivitelezhető családi házaink közül választhat. A különféle
típustervek megkönnyítik a döntést, a megfelelő megoldást illetően. A tervek sokrétűek, a
tetszetős architektúra mellett változatos igények kielégítésére is alkalmasak. Az épület külsőjén
túl, egyaránt fontos a helyiségek jó beosztása, mert ez teszi lehetővé, hogy a család a leendő új
otthonában jól érezze magát. Továbbá lehetőség nyílik az építési mód megválasztására is, mert
a családi házak készülhet hagyományos szerkezettel téglából, vagy már hazánkban is elérhető
nagy elemes vasalt építési rendszerből, mellyel akár pár nap leforgása alatt elkészíthető az
épület határoló szerkezetei, a födém és akár a tető is.
Az építésszel együtt kell gondolkodni és dolgozni, mert csak így tud a megrendelő a személyes
igényeinek leginkább megfelelő házat kialakíttatani magának. Az átgondolt tervezés és
kalkuláció mindenek előtt azért is fontos, mert utólag sokkal nehezebb és problémásabb
változtatni az épületen, a módosítások miatt növekednek a költségek és emelkedik az
építkezésre fordított idő. A magánépíttető által kiválasztott mintatervet partnereink az adott
helyszínre adaptálják, vagy szükség esetén áttervezik.

A Kész Ház program az egész országban kijelölt partneri hálózaton keresztül működik, így a
legközelebb eső Ytong Kész-Ház Partnerrel közösen valósulhat meg a házépítéssel kapcsolatos
elképzelés.
2020-ra nyilvánvalóvá vált, hogy az építési piacnak szüksége van olyan megoldásokra, melyek
alacsony élőmunkaigényükkel, gyors építést lehetővé tevő megoldásaikkal jelentősen képesek
növelni a hatékonyságot. Erre a piaci igényre ad választ a Xella Magyarország
Kft. nagyelemes komplett építési rendszere, melyet most a családi házas piac szereplői
számára is elérhetővé teszünk.

MIÉRT HATÉKONY?
Akár 2 nap alatt megépíthető fal és azonnal terhelhető hőszigetelt födém szerkezet
Egyrétegű szerkezeti megoldás, ellenőrzött csomóponti kialakításokkal
Közvetlen gyártói támogatás
Típustervek választása esetén a tervek díjazás nélkül átadásra kerülnek, csak a tervek
adaptációját kell elvégeztetni
Egyedi tervek esetében 3-5 munkanapon belül előzetes ajánlat adása
Az előregyártásból fakadóan a megvalósuló műszaki színvonal megegyezik a deklarált
értékekkel, gyakorlatilag nincs kivitelezési hibából fakadó teljesítménycsökkenés
A PROGRAM MENETE
1.
2.
3.
4.
5.

Ajánlatkérés
Ajánlatadás
Megrendelés
Szállítás
Építés

AJÁNLATKÉRÉS
Típusterv választása esetén: a partneri megállapodás keretében átadásra kerülnek a
konszignált tervek, melyeket szükség szerint módosítunk, amennyiben ilyen igény jelentkezik.
Előzetes árajánlat készül.
Egyedi terv esetén: A tervek feldolgozása után előzetes árajánlat készül. Nagyelemes építési
rendszer esetén miután az előzetes árajánlat elfogadásra került, végleges tervek alapján
konszignáció készítése és végleges ajánlat elküldése. Az egyedi tervekhez saját tervezőre van
szükség, az ő terveit fogjuk feldolgozni.
Ajánlat adáshoz CAD tervek szükségesek, illetve az ajánlatkérő lap pontos kitöltése!
AJÁNLAT ADÁSA
Minden esetben a területileg illetékes Xella mérnöktanácsadó kolléga személyre szabott
ajánlatot készít.
Az ajánlat ún. előzetes ajánlat, annak pontossága a kapott tervek műszaki tartalmának
függvénye, ami azt jelenti, hogy a projekt végleges változatában lehetnek kisebb változások,
amennyiben a gyártási konszignáció ezt indokolja. A tervek kikonszignálása során figyelünk
arra, hogy optimális megoldás szülessen.
A gyártási és előzetes ajánlati konszignációk közötti esetleges eltérések nem érintik az előzetes
ajánlatban szereplő egység árat.
Az előzetes ajánlat kialakítása során – amennyiben indokolt – javaslatokat teszünk a
technológia sajátosságait figyelembe vevő költségracionalizálásra.
A szükséges egyeztetéseket a konszignációt készítő mérnökkolléga illetve a területileg illetékes
mérnöktanácsadó végzi.

MEGRENDELÉS
Az előzetes ajánlat elfogadását követően a megrendelés előtt végleges ajánlat készül 10
munkanapon belül. A végleges ajánlat tartalmazza:
A pontos elemlistát
A tervezett szállítási időt, amennyiben a megrendelés a végleges ajánlatot követő 3
munkanapon belül megtörténik
A megrendelő a nyomtatvány aláírásával rendeli meg a termékeket, ezt követően a feltüntetett
terméklistán változtatni már nem lehet. Minden ilyen esetleges igény egyedi elbírálás alapján
kezelhető, annak költsége a megrendelőt terheli. Megrendelést csak Ytong Kész-Ház Partnertől,
illetve szerződött Stratégiai Xella Kereskedelmi Partnertől tudunk fogadni. A fizetési feltéteket
a megkötött megállapodások foglalják magukba.
A megrendelést követően, egy tételes elemkiosztás készül, mely már tartalmazza a csomóponti
mélységű egyeztetések eredményét.
Ez a kiosztás egyben alapjául szolgál a helyszíni beépítési eljárásnak is.
SZÁLLÍTÁS
A megrendelésen visszaigazolt szállítási határidő alapján történik a termékek gyártása.
A tételes, szállítmányokra bontott, beépítési ütemnek megfelelő szállítmányozási konszignációt
a tervezett beépítési sorrend segítségével adjuk meg.
A szállítmányok tervezett fogadási idejéről – amennyiben az eltér a megrendelésen szereplő
dátumtól – 10 munkanappal előtte kell rendelkeznie a megrendelőnek.
A termékek nyerges kamionnal kerülnek szállításra, a megrendelőnek kell gondoskodnia
a megrendelésen feltüntetett feltételek biztosításáról.
ÉPÍTÉS
A termékek beépítéséhez a Xella Magyarország Kft. helyszíni támogatást is nyújt.
Minden építéshez kapcsolódóan az illetékes Partnerrel meghatározásra kerül egy beépítési
konszignáció, mely tartalmazza a pozíciók meghatározását, és javasolt építési sorrendet.
A termékek szakszerű beépítéséhez a vállalat biztosítja a megfogó elemeket/himbákat, melyek
használatát bemutatja, a helyszíni támogatást
nyújtó Bemutatókőműves vagy Mérnöktanácsadó által.
Ytong Kész-Ház Partnerek esetében ez a bemutató, oktatás az első alkalommal történik, utána a
Partnerek, illetve azok munkavállalói önállóan végzik a munkát a rendelkezésre bocsátott
dokumentációk alapján.

MIBEN SEGÍT A ZRZ-BAU KFT?
Ytong kész ház partnerként nálunk történhet az ajánlatkérés, valamint az ajánlatadás is.
Igény esetén tervező partnereink ajánlása az egyedi tervek elkészítéséhez.
Esetleges hitelfelvételhez banki szaktanácsadó partnereink ajánlása.
Szakképzett kivitelező partnereink ajánlása, az építkezés koordinálása (Kőműves,
villanyszerelő, víz-, gáz- és fűtésszerelő, festő, burkoló, stb…).
Daru biztosítása az elemek összeépítéséhez.
Teherautók biztosítása az elemek építési helyszínre történő szállításához.
Szükség esetén anyagmozgató gépek kiküldése kezelő személyzettel.

Kereskedői partnereinken keresztül a komplett további építőanyagok beszerzése (pl.:
tetőcserepek, lemezfedések, burkolólapok, térkövek, kémények, kiegészítő szigetelések, stb…)

YTONG SWE (VASALT PALLÓS RENDSZER)
Az Ytong SWE – vasalt palló termékek szintmagas, masszív, daruval mozgatható építőelemek.
A nagy méretű Ytong fal-, födém- és tetőpallóknak az adott projekthez igazadó méretre
gyártása jelentősen lerövidíti az építkezés idejét, továbbá csökkenti a szükséges élőmunkaerő
mennyiségét, ami a hagyományos kiselemes építésnek csupán az 1/3-a, így kiváló minőségű
épületek valósíthatók meg gyorsan és gazdaságosan.
ELŐNYÖK:
Felgyorsul az építkezés, hamarabb birtokba vehető az ingatlan.
Daruval történő beépítés révén elég egy darukezelő és két szakmunkás (minimális
munkaerő igény
A kevesebb szakmunkás és a gyorsabb kivitelezésből adódóan csökkennek az építési
költségek
Az előre megtervezett elemkiosztás segítségével elkerülhetők a nem megfelelő építésből,
csomóponti kialakításból fakadó hibák.
Az Ytong palló rendszere ugyanazokkal a kiváló épületfizikai tulajdonságokokkal
rendelkezik egy rétegben, mint a hagyományos Ytong falazóelem (kiváló hőszigetelés,
optimális lakóklíma, megfelelő nyomószilárdság).
Az Ytong pallók teherhordó és nem teherhordó falak építésére egyaránt alkalmasak
Az Ytong pallók összes eleme tökéletesen egymáshoz illeszthető, hisz előzetes tervek
alapján milliméter pontosan kerülnek legyártásra, nem keletkezik építési hulladék.
Amennyiben az összes elem beépítésre kerül, úgy a tökéletesen illeszkedő homogén
rendszerelemek eredményeként, megelőzhetők a hőhidak kialakulása.

YTONG SWE (VASALT PALLÓS RENDSZER) TÍPUSTERVEK
1. CAPRI, LISTAÁR: 9 880 000 Ft + ÁFA
Földszintes családi ház
Alapterület: 188 m2
Lakóterület: 120,5 m2

*az ár tájékoztató jellegű, mely tartalmazza jelen konszignáció alapján tervezett fal, födém
panelek gyártási, építéshelyre történő szállítási költségét, az építés során szükséges
segédanyagokat, szerkezeteket, illetve a kalkulált kivitelezői díjat, amennyiben az építési
helyszín 24-to-s nyerges szállítójárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

2. IBIZA, LISTAÁR: 7 490 000 Ft + ÁFA
Földszintes családi ház
Alapterület: 141,3 m2
Lakóterület: 83,6 m2

*az ár tájékoztató jellegű, mely tartalmazza jelen konszignáció alapján tervezett fal, födém
panelek gyártási, építéshelyre történő szállítási költségét, az építés során szükséges
segédanyagokat, szerkezeteket, illetve a kalkulált kivitelezői díjat, amennyiben az építési
helyszín 24-to-s nyerges szállítójárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

3. IOS, LISTAÁR: 6 125 000 Ft + ÁFA
Földszintes családi ház
Alapterület: 112,3 m2
Lakóterület: 77,3 m2

*az ár tájékoztató jellegű, mely tartalmazza jelen konszignáció alapján tervezett fal, födém
panelek gyártási, építéshelyre történő szállítási költségét, az építés során szükséges
segédanyagokat, szerkezeteket, illetve a kalkulált kivitelezői díjat, amennyiben az építési
helyszín 24-to-s nyerges szállítójárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

4. LANZAROTTE, LISTAÁR: 9 680 000 Ft + ÁFA
Földszintes családi ház
Alapterület: 187,6 m2
Lakóterület: 118,5 m2

*az ár tájékoztató jellegű, mely tartalmazza jelen konszignáció alapján tervezett fal, födém
panelek gyártási, építéshelyre történő szállítási költségét, az építés során szükséges
segédanyagokat, szerkezeteket, illetve a kalkulált kivitelezői díjat, amennyiben az építési
helyszín 24-to-s nyerges szállítójárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

5. MALLORCA, LISTAÁR: 12 120 000 Ft + ÁFA
Földszintes családi ház
Alapterület: 213,5 m2
Lakóterület: 156,64 m2

*az ár tájékoztató jellegű, mely tartalmazza jelen konszignáció alapján tervezett fal, födém
panelek gyártási, építéshelyre történő szállítási költségét, az építés során szükséges
segédanyagokat, szerkezeteket, illetve a kalkulált kivitelezői díjat, amennyiben az építési
helyszín 24-to-s nyerges szállítójárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

6. MÁLTA, LISTAÁR: 8 100 000 Ft + ÁFA
Földszintes családi ház
Alapterület: 144,19 m2
Lakóterület: 96,91 m2

*az ár tájékoztató jellegű, mely tartalmazza jelen konszignáció alapján tervezett fal, födém
panelek gyártási, építéshelyre történő szállítási költségét, az építés során szükséges
segédanyagokat, szerkezeteket, illetve a kalkulált kivitelezői díjat, amennyiben az építési
helyszín 24-to-s nyerges szállítójárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

7. NAXOS, LISTAÁR: 9 040 000 Ft + ÁFA
Földszintes családi ház
Alapterület: 178,3 m2
Lakóterület: 107,8 m2

*az ár tájékoztató jellegű, mely tartalmazza jelen konszignáció alapján tervezett fal, födém
panelek gyártási, építéshelyre történő szállítási költségét, az építés során szükséges
segédanyagokat, szerkezeteket, illetve a kalkulált kivitelezői díjat, amennyiben az építési
helyszín 24-to-s nyerges szállítójárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

8. RODOS, LISTAÁR: 11 905 000 Ft + ÁFA
Földszintes családi ház
Alapterület: 224,4 m2
Lakóterület: 152,5 m2

*az ár tájékoztató jellegű, mely tartalmazza jelen konszignáció alapján tervezett fal, födém
panelek gyártási, építéshelyre történő szállítási költségét, az építés során szükséges
segédanyagokat, szerkezeteket, illetve a kalkulált kivitelezői díjat, amennyiben az építési
helyszín 24-to-s nyerges szállítójárművel, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

