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A Budapest környéki hegyekben járunk, ahol a természet illata, finom neszei, pazar színei nyújtanak 
méltó helyszínt pihenéshez, feltöltődéshez… Nos, ide álmodta meg otthonát a nyugdíjas házaspár. 
Mindezt olyan jövőbe mutató minőségben, hogy a ház generációk múltán, az unokáik számára is modern, 
tartós, kényelmes lakóhely lehessen… 

LETISZTULT ELEGANCIÁVAL

Prémium
gerendaház

írta: BOROS EDIT  fotó: FRUITLINE
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– Abszolút ismeretlenként találtunk rá az Ubrankovics Kft.-re. Első 
lépésként beültünk az autóba, és meglátogattuk az üzemüket Ágfalván. 
Ott láttuk, ahogy a gyárban a CNC gépekkel milliméter pontosan leszabják 
az épületelemeket, megnézhettük milyen technológiák állnak rendelkezésre, 
milyen prémiumanyagokkal dolgoznak… 

Tetszett, hogy a precíz legyártás után a helyszínen már csak össze-
szerelik a házat… Egyszóval nagyon szimpatikus volt, amit ott láttunk. 
Az általam ismert építési tapasztalathoz mérten ez egy nagyon precíz 
építési mód, amit ők képviselnek. A minőséggel, a kiszolgálással, emberi 
kapcsolat terén minden rendben volt velük.
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Már évtizedekkel ezelőtt 
megfogalmazódott ben-
nünk, hogy gerendaházat 
szeretnénk, de akkor még 
Magyarországon olyan fa-

épületeket láttunk, amelyek recsegtek 
minden lépésre, átfújta a szél a falakat, 
ezért letettünk róla… – meséli a házi-
gazda. – Azonban időközben változott 
a technológia, tehát úgy gondoltuk, ne-
kiszaladunk még egyszer!  

Napelemek termelik az energiát és egy 
okosotthon rendszerrel tudjuk optima-
lizálni a működést. Itt minden természe-
tes anyagból készült, viccesen mondva 
csak annyi a fém a házban, ahány szö-
get bevertem a falba, hogy a képeket 
felakasszam rá…
A fenyőt le sem kezeltük, mert tetszett, 
hogy Ausztriában a 200 éves, vörös-
fenyőből épült házak milyen gyönyörű 
ezüstszürke színben játszanak, ahogy 
az idő megérlelte őket…

– A mi házunk szerkezetileg vörösfenyő 
gerendaház, középen farosttal szigetelt 
falszerkezettel, amely belső oldalon vö-
rösfenyő hajópadló-burkolatot kapott. 
Energetikai szempontból nagyon jó, 
A+-os minőség. Számunkra fontos volt, 
hogy fenntartható legyen, hogy olyat 
építsünk, amivel a családunk többi ge-
nerációjának, az unokáknak sem lesz 
gondja. 
– A környezettudatosság is szempont 
volt. Egy levegő-víz hőszivattyús rend-
szer fűti és hűti a házat, mennyezeti fű-
téssel, ami szintén abszolút bevált a 
számunkra. 

– Van egy szubjektív „nagyon jó érzet”, amit nyújt ez a ház – fűzi 
tovább vendéglátónk. – Lassan egy éve elkészült, de még mindig érezni 
a faillatot. A falszerkezetnek nagyon jó a hő- és hangszigetelése. Olyan 
viharok voltak tavaly télen, hogy másfél napig nem volt áram, ezért a hő-
szivattyú sem tudott működni, bár begyújtottunk a kandallóba, de emellett 
érezhető volt, hogy nagyon jól tartja a ház a hőt, csak lassan hűl ki az épület. 
– Meg kell említenem Kovács István építészt (Tér 64 Stúdió). Ők készí-
tették a terveket.  A mi igényünk az volt, hogy a jövőben, amikor a klíma 
is változik, valamint fontos cikk lesz az árnyék és a víz, szeretnénk azt is, 
hogy világos, fénnyel átjárt lakásunk legyen. Ő találta meg a megoldást, 
hogy egy nyitott átriumot tervezzünk középre. Ez a ház egyik nagy erőssége. 
Nyáron kihúzzuk rá a napvitorlát, meleg éjszakákon pedig itt kint aludni 
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nagyon kellemes! Ezt az átriumos meg-
oldást boldogan ajánlanám bárkinek, 
aki meg tudja valósítani. A szaunából 
(ahová most az egész család befér), 
látni az erdőt is az átriumon keresztül. 
Volt rá példa, hogy egy nagy agancsos 
szarvas nézett ránk a kerítésen át… Ez 
az erdei létnek egy csodás ajándéka! 
– Milyen tanácsokat tudna adni – kér-
dezzük a házigazdát – azoknak, akik 
gerendaház építést terveznek?
– Az első kicsit „pikírtnek” hangozhat: 

„A drágább olcsóbb!” – jön a válasz rövid gondolkodás után. – A jobbat, 
a minőségibbet válasszák! Nekem fontos volt a belmagasság. Ez is ár-
növelő tényező. De egy gerendaház esetében, ahol nem fehérek a falak, 
sem a mennyezet, egy alacsony belmagasság „nyomott” hangulatot ered-
ményezhet. Szerintem ma már meg kell lépni azt is, hogy okosotthont 
alakítsunk ki, főként a mobilról távvezérelt fűtést ajánlanám. 
A ház minden részlete arról mesél, hogy a tereket, a komfortot népes 
családra, sok (örökmozgó) unokára tervezték. Tágas wellness-fürdő-
szoba, kényelmes és finom eleganciával, mértéktartó egyszerűséggel meg-
tervezett lakberendezés, pihenésre termett terasz, átrium, árnyas kert várja 
a családot. Az unokák fő kedvence a galérián megalkotott „bunki”, a házi-
gazdáé pedig a teraszon ringó (heverőből barkácsolt) függőhinta. 
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A házban lévő kandallót készítette:Kültéri nyílászárók, árnyékolók, beltéri ajtók:

Gépészeti szakmunkák:

Szabó Bence
Kecskemét, Izsáki út 33.
Tel.: 20/423-3600
www.szabokandallo.hu.hu

Gil-Trade Kft.
1036 Budapest, Tímár utca 8/b
Tel.: 1/ 453-0448
www.gil-trade.hu
info@gil-trade.hu

Onaga Kft.
2151 Fót, Veres Péter utca 1/A
Ügyfélszolgálat: 30/260-8701 (8-16 h között)

– Mindig is szerettünk nyugalmas, ter-
mészeti helyeken pihenni bárhová utaz-
tunk, és ebben az erdei gerendaházban 
végre mindez megvalósulhatott – zárja 
a házigazda a beszélgetésünket.

             Ubrankovics

    
    

    
     

     
      

        
       A házat kivitelezte:

9423  Ágfalva-Liget
Tel.: 99/331-221 • Mobil: 30/946-3711

info@ubrankovics.hu
www.ubrankovics.hu

Energiatakarékos készházak és geren-
daházak tervezése, gyártása és építése 
Európai Műszaki Engedéllyel, osztrák 
gerendából, CNC technológiával

Gerenda- és 
Készházgyártó Kft.

Mi pedig titkon abban reménykedünk, hogy azokban, akik talán már 
eltemették magukban gyermekkori vágyukat a „természet ölelte gerenda-
házról”, most ismét fellobban a régi láng, e hívogatóan hangulatos, 
és valljuk be, csodaszép otthon láttán…

Műszaki címke              Külső fal: 60 mm vastag gyalult, műszárított, hossztoldott 
               vörösfenyő gerendafal, 200/60 mm, KVH-Nsi műszárított, 
gyalult, hossztoldott lucfenyő bordaváz, közte 200 mm, farost alapú hőszigetelés, 15 mm 
nagyszilárdságú építőlemez, 0,1 mm párafékező fólia, 40/60 mm szárított lucfenyő 
lécváz, 20 mm gerendaprofilú lambéria • Teljes falvastagság: 355 mm • Számított hő-
átbocsátási tényező: u = 0,18 W/m2K

TONDACH INSPIRA KERÁMIA TETŐCSERÉP:
      A háztetőre a Tondach modern, letisztult formavilágú Inspira kerámia 
                   tetőcserepei kerültek, terracotta színben. A FusionColor felület szavatolja, 
hogy a tető hosszú ideig megőrizze eredeti színét annak a Fusion technológiának 
köszönhetően, mely során a színeket kialakító természetes földásványok  a több, mint 
1000 °C-on történő kiégetés során  fúzionálnak, azaz eggyé válnak a cseréppel. 
A FusionColor védelem nem egy bevonat, hanem a cserép maga, nem kopik le, 
nem színeződik el, továbbá fokozottan ellenáll a Nap UV sugarainak is.nem színeződik el, továbbá fokozottan ellenáll a Nap UV sugarainak is.

     A háztetőre a Tondach modern, letisztult formavilágú Inspira kerámia 
                   tetőcserepei kerültek, terracotta színben. A FusionColor felület szavatolja, 

Tel.: 1/464-7030  •  wienerberger.hu

Kertépítés, kerti kút:

Andi-Kert
2013 Pomáz, Mártírok útja 23. 
andikert13@gmail.com
Tel.: 30/962-8863
www.andikert.hu
      : Andi-Kert

Az elektromos rendszerek kivitelezője:

Home ElectronX Kft.
Épületvillamosság és épületgépészet

www.electronx.hu
home@electronx.hu
Tel.: 70/491-1150


