
Falszerkezet és kiegészítései
.

1. GA-ff-1010

Földszinti külső fal 18,5 cm GRAND-185
A Grand-185 falrendszer alappillérét egy masszív favázszerkezet képezi. Ez a faváz lehetővé teszi számunkra, 
hogy akár 200 kg-os hóterhelésnél is problémák nélkül két emeletes, tetőteres házakat építsünk. A külső 
teherhordó falakhoz németországi, ellenőrzött gyártásból származó fát használunk. A fát németországi 
jegenyefenyőből vagy lucfenyőből, minőségellenőrzött üzemben speciálisan a készházaink számára vágják fel, 
szárítják és gyalulják (KVH).

Magától értetődően minden Grand-185 külső falba beépítjük az Ön kívánsága szerint az elektromos 
gégecsöveket, kialakítjuk a dobozok helyét. Gépészeti szerelések helyén a falpanel rétegei oldható kivitellel 
vannak legyártva. Az ár tartalmaz minden szükséges rögzítő elemet (rögzítővas, fém dübel, csavar).

Az elektromos gégecsöveket ezekbe a falakba is beépítjük. Falfelépítés bentről kifelé:  12,5 mm Fermacel 
(Németországi) gipszrostlap; Dörken GP párazáró fólia;  160 mm (Námetország) KVH fa vázszerkezet;  közötte 160 
mm Rockwool Multirock 28 kg/m3 kőzetgyapot;  12,5 mm Fermacel (Németország) gipszrostlap.

127,7 m2

.

2. GA-ff-1020

Földszinti belső fal 10,5 cm GRAND-105
Az elektromos gégecsöveket ezekbe a falakba is beépítjük. Előregyártott GRAND falpanel a megadott 
rétegrenddel. Falfelépítés bentről kifelé:  12,5 mm Fermacel (Németország) gipszrostlap; 80 mm KVH 
(Námetország) fa vázszerkezet;  közötte: 80 mm Rockwool Multirock 28 kg/m3 kőzetgyapot;  12,5 mm Fermacel 
(Németország) gipszrostlap.

46,5 m2

.

3. GA-ff-1030

Földszinti belső fal 16,5 cm GRAND-165
Az elektromos gégecsöveket ezekbe a falakba is beépítjük. Falfelépítés bentről kifelé:  12,5 mm Fermacel 
(Németország) gipszrostlap; 140 mm  KVH (Németországi) fa vázszerkezet;  közötte: 140 mm Rockwool Multirock 
28 kg/m3 kőzetgyapot;  12,5 mm Fermacel (Németország) gipszrostlap.

10,8 m2

.

4. GA-ef-1200

Emeleti külső fal 18,5 cm GRAND-185
Az elektromos gégecsöveket ezekbe a falakba is beépítjük. Falfelépítés bentről kifelé:  12,5 mm Fermacel 
(Németországi) gipszrostlap; Dörken GP párazáró fólia;  160 mm (Námetország) KVH fa vázszerkezet;  közötte 160 
mm Rockwool Multirock 28 kg/m3 kőzetgyapot;  12,5 mm Fermacel (Németország) gipszrostlap.

138,8 m2

Melléklet GRAND-185 részére készített árajánlathoz

Grand-Ács tételes műszaki tartalom leírása

Grand-Ács Kft. 2083 Solymár. Külső vasút út 3369. hrsz.



5. GA-ef-1210

Emeleti belső fal 12,5 cm GRAND-125
Az elektromos gégecsöveket ezekbe a falakba is beépítjük. Előregyártott GRAND falpanel a megadott 
rétegrenddel. Falfelépítés bentről kifelé:  12,5 mm Fermacel (Németország) gipszrostlap; 80 mm KVH 
(Námetország) fa vázszerkezet;  közötte: 80 mm Rockwool Multirock 28 kg/m3 kőzetgyapot;  12,5 mm Fermacel 
(Németország) gipszrostlap.

51,0 m2

.

6. GA-ef-1220

Emeleti belső fal 10,5 cm GRAND-105
Az elektromos gégecsöveket ezekbe a falakba is beépítjük. Előregyártott GRAND falpanel a megadott 
rétegrenddel. Falfelépítés bentről kifelé:  12,5 mm Fermacel (Németország) gipszrostlap; 80 mm KVH 
(Námetország) fa vázszerkezet;  közötte: 80 mm Rockwool Multirock 28 kg/m3 kőzetgyapot;  12,5 mm Fermacel 
(Németország) gipszrostlap.

34,7 m2

.

7. GA-ef-1230

Emeleti belső fal 16,5 cm Grand-165
Az elektromos gégecsöveket ezekbe a falakba is beépítjük. Falfelépítés bentről kifelé:  12,5 mm Fermacel 
(Németország) gipszrostlap; 140 mm  KVH (Németországi) fa vázszerkezet;  közötte: 140 mm Rockwool Multirock 
28 kg/m3 kőzetgyapot;  12,5 mm Fermacel (Németország) gipszrostlap.

45,4 fm

.

Födém és kiegészítései
.

8. GA-fa-4030

Födémpanel 5 m fesztávig
Az ár tartalmazza a statika szerint szükséges összes födémpallót KVH. ( 6/24 cm ). A gyártás során a födémpallók 
közé 10 cm vtg. Rockwool Multirock 30kg/m3 hőszigetelő kőzetgyapot kerül. Alá Dörken GP párazáró vastag fólia, 
40 cm-es tengelytávolsággal impregnált ritkított deszkázat; felülről 18 mm vastag OSB lap terítés. Körben a 
határoló falaknál legalább 50cm szélességben teljes födémvastagságú (24cm) kőzetgyapot kerül beépítésre. Az ár 
tartalmaz minden rögzítőanyagot.

117,0 m²

.

9. GA-fa-4040

Záró födémpanel 5 m fesztávig
Az ár tartalmazza a statika szerint szükséges összes födémpallót KVH. ( 6/24 cm ). A gyártás során a födémpallók 
közé 24 cm vtg. Rockwool Multirock 30kg/m3 hőszigetelő kőzetgyapot kerül. Alá Dörken GP párazáró vastag fólia, 
40 cm-es tengelytávolsággal impregnált ritkított deszkázat; felülről 18 mm vastag OSB lap terítés.  Az ár tartalmaz 
minden rögzítőanyagot.

102,0 m²

.

Bádogos munka és kiegészítései
.

10. GA-bg-4510

Lefolyócső (7 fm/db)
Az ereszcsatornába való bekötéshez szükséges hattyúnyak, a lefolyócső és az alsó "kikőpő" van az árban. Egy 
darab lefolyó teljes hossza max. 3 m.  Színes aluminium.

4,0 db

Grand-Ács Kft. 2083 Solymár. Külső vasút út 3369. hrsz.



.

Erkély, korlát és kiegészítői
.

11. GA-ef-6010

Erkély PVC szigeteléssel
Emeleti terasz vízszigetelése leterheléses PVC szigeteléssel.

11,0 db

.

12. GA-ef-6020

Lapostető PVC vízszigeteléssel.
Az ár tartalmazza az emeleti zárófödém lejtéstadópolisztirol szigetelését, valamint  PVC vízszigetelését. Az ár NEM 
tartalmazza a kavicsterítést.

99,0 m²

.

Külső nyílászárók
.

13. GA-km-6360

Prémium 76 MD  Műanyag ablak 200 x 50 (Osztott Bukó)
Az adott méretű műanyag nyílászárók (kívül fehér, belül fehér színben; Ug=0,6), a beépítéshez szükséges 
csavarokkal és PUR habbal, valamint gránit Rosabeta külső belső ablakkönyöklőkkel együtt.

.

14. GA-km-6370

Prémium 76 MD  Műanyag ablak 80 x 120 (Bny)
Az adott méretű műanyag nyílászárók (kívül fehér, belül fehér színben; Ug=0,6), a beépítéshez szükséges 
csavarokkal és PUR habbal, valamint gránit Rosabeta külső belső ablakkönyöklőkkel együtt.

6,0 db

.

15. GA-km-6380

Prémium 76 MD  Műanyag ablak 100 x 120 (Bny)
Az adott méretű műanyag nyílászárók (kívül fehér, belül fehér színben; Ug=0,6), a beépítéshez szükséges 
csavarokkal és PUR habbal, valamint gránit Rosabeta külső belső ablakkönyöklőkkel együtt.

8,0 db

.

16. GA-km-6390

Prémium 76 MD  Műanyag ablak 120 x 120 (Bny)
Az adott méretű műanyag nyílászárók (kívül fehér, belül fehér színben; Ug=0,6), a beépítéshez szükséges 
csavarokkal és PUR habbal, valamint gránit Rosabeta külső belső ablakkönyöklőkkel együtt.

2,0 db

.

17. GA-km-6530

Prémium 76 MD  Műanyag Teraszajtó 90 x 240 (Bny)
Az adott méretű bukó-nyíló műanyag erkélyajtó (kívül fehér, belül fehér színben; Ug=0,6), a beépítéshez 
szükséges csavarokkal és PUR habbal együtt.

4,0 db

Grand-Ács Kft. 2083 Solymár. Külső vasút út 3369. hrsz.



.

18. GA-km-6540

Prémium 76 MD  Műanyag Teraszajtó 300 x 210 (Bukó)
Az adott méretű bukó-nyíló műanyag erkélyajtó (kívül fehér, belül fehér színben; Ug=0,6), a beépítéshez 
szükséges csavarokkal és PUR habbal együtt.

2,0 db

.

19. GA-km-6580

Prémium 76 MD  Műanyag Bejárati ajtó 100 x 210 
Az adott méretű műanyag bejárati ajtó (kívül fehér, belül fehér színben; Ug=0,6), a beépítéshez szükséges 
csavarokkal és PUR habbal együtt.

2,0 db

.

20. GA-kt-6590

Prémium 76 MD  Műanyag Bejárati ajtó 92 x 210 
Az adott méretű műanyag bejárati ajtó (kívül fehér, belül fehér színben; Ug=0,6), a beépítéshez szükséges 
csavarokkal és PUR habbal együtt.

2,0 db

.

BAUMIT külső vakolatrendszer és kiegészítései
.

21. GA-kv-6820

20 cm grafitos EPS lemezzel falszerkezetre,(BAUMIT granopor)
Komplett BAUMIT hőszigetelő vakolatrendszer 20 cm vtg. szigetelő lemezzel, üvegszövet háló és műanyag élvédős 
erősítéssel és 2mm vastag dörzsölt vakolattal a kért standard színben.

Tervrajz szerint

.

Gipszkartonozás
.

22. GA-gk-7070

Födém gipszkartonozása
Tartalmazza a födém helyszínen történő gipszkarton burkolását 1 réteg 1,25 cm vastag tűzálló gipszkartonnal, a 
szükséges csavarokkal együtt.

185,0 m²

.

23. GA-gk-7220

Felár a fürdőbe kerülő impregnált gipszkaton miatt
A fokozott párabírású gipszkarton beépítése miatt.

1,0 db

Reméljük, hogy ajánlatunk megfelel az Ön elképzeléseinek!

Megrendelés esetén biztosítjuk Önnek minden munka határidős és szakszerű kivitelezését.

Tisztelettel:

Grand - Ács Tetőcentrum és Készház Kft.

Palocsay Ákos
Műszaki koordinátor

+36/70/931-39-20

Grand-Ács Kft. 2083 Solymár. Külső vasút út 3369. hrsz.



Dátum: 2019. szeptember 24.

Cím: Magyarország, 

Telefon:

Tárgy: Árajánlat GRAND ÁCS lakóházra GRAND 185 rendszerrel!

Melléklet: Grand Ács tételes műszaki tartalom leírás!

GRAND-185!

FALVASTAGSÁG: ca. 390 mm

VÁZFAVASTAGSÁG: 160 mm

Az GRAND ÁCS nagyelemes, fa teherhordó szerkezetű készházban minden egyes felhasznált anyag 
hosszú kutatómunka és folyamatos fejlesztés eredménye. Rendszerbe foglalása nagyban emeli az 
GRAND ÁCS készházak minőségét, időtállóságát.

Grand-185 rendszerrel rendelkező épületre vonatkozik:

A Grand 185 Falszerkezet, az egyik legjobb hőszigetelő képességgel rendelkező a típusaink közül. Ez 
a tulajdonsága alkalmassá teszi, hogy a lehető legmagasabb energiamegtakarítást igénylő beruházók 
épületeinél is beépítésre kerüljön.

GRAND-185 

Köszönettel vettük, hogy ajánlatkérésével és bizalmával hozzánk fordult!

Ezennel adjuk ajánlatunkat  a kapott terven szereplő GRAND ÁCS lakóház gyártására és 
megépítésére félkész készültségi fokig.

A nagymértékben előre gyártott, minőségi szerkezetet a helyszínen saját szakembereink építik össze 
és fejezik be. Aprólékos, lelkiismeretes munkájuk nagyon sokat hozzá tesz a kiforrott technológiához. 
Kezük alatt életre kel az anyag és Önnek szóló alkotás születik.



Szélesség: 10,00 fm

Hossz: 12,80 fm

Hasznos alapterület: 185,0 m²

Szintek : 2 szint

Belmagasság: 255 és  250 cm

Tetőszerkezet: Födémpanel

Tető hajlásszög:

Tetőidom:

Eresztúlnyúlás:

Oromtúlnyúlás:

◊

◊

◊
◊

◊

◊
◊

Ft

40 042 920

42 045 066

Nyílászárók

Az árajánlat csak a mellékelt műszaki tartalom leírással együtt érvényes.

Ajánlati árunk minden esetben tartalmazza a felsorolt szerkezetek helyszínre történő szállítását, 
valamint a szerkezetek helyszínen történő daruzását is, amennyiben az a 16 m / 1 t teherbírású 
autódarunkkal megoldható. Nagyobb daru szükségessége esetén (helyszín fügvénye) az esetleges 
töbletköltségek a Megrendelőt terheli.

Gipszkartonozás

A mellékelt terven szereplő épület az ajánlatban leírtaknak 
megfelelően NETTÓ:

A mellékelt terven szereplő épület az ajánlatban leírtaknak 

Az ajánlati ár legkésőbb 5 héten belüli megrendelés esetén érvényes.

2019.12.31.-ig 5% ÁFA 2020.01.01-től 27% ÁFA

Bruttó (5% Áfával) 2019.12.31-ig

Födém és kiegészítései

BAUMIT külső vakolatrendszer és kiegészítései

Az épület statikai és gyártmánytervezése a szükséges csomóponti rajzokkal és kiviteli 
tervekkel együtt.

Falszerkezet és kiegészítései

Árajánlatunk az alábbi méretekkel és GRAND 185 rendszerrel rendelkező épületre vonatkozik:

Az ajánlati ár az alábbi főbb tételeket tartalmazza, a mellékelt részletes műszaki leírásban található 
pontosításokkal:



GRAND-ÁCS TETŐCENTRUM ÉS KÉSZHÁZ Kft.

Palocsay Ákos
Műszaki koordinátor

+36/70/931-39-20

a.palocsay@grandacs.hu

Minden, a jelen ajánlatban nem szereplő munka elkészítése (alapozás,  aljzatszigetelés, 
aljzatbetonozás, festés, burkolás, víz- fűtés- gáz- és villanyszerelés).

Megrendelői szolgáltatások:

Kérjük, amennyiben a fent leírtakból bármi nem egyértelmű, kérdéseikkel forduljanak bizalommal 
hozzánk!

Tisztelettel:

Megfelelő munkaterület biztosítása az alábbiak szerint:

Építéshez szükséges áram (min. 220 V és 16 A) és víz biztosítása térítésmentesen.

Szemétszállító konténer biztosítása az építés megkezdésétől számított 6. munkanapon, 
gondoskodva a szemét elszállításáról.

A zavaró cserjéket, fákat, bokrokat, sövényeket le kell nyírni, el kell távolítani, az épített 
akadályok megszüntetését is beleértve.

A fogadószintnek hó, jég és egyéb oda nem illő anyagtól mentesnek kell lennie.

Építési területen ideiglenes WC biztosítása a munkát végző szakemberek részére.

Fogadószint elkészítése a Vállalkozó által biztosított befoglaló méretek betartásával.


