
I. kategória - Normál II. kategória - Premium III. kategória - Deluxe

430.000 Ft/m²-tól 510.000Ft-ig 520.000 Ft/m²-tól 610.000ft-ig 620.000 Ft/m²-tól 750.000ft-ig

(5% áfát tartalmaz) (5% áfát tartalmaz) (5% áfát tartalmaz)

Vasbeton sávalap C16 mixerbetonnal Vasbeton sávalap C20 mixerbetonnal Vasbeton sávalap C25 mixerbetonnal +XPS

Leier zsalukő Leier zsalukő Leier zsalukő

Porotherm 30 N+F kézi habarccsal 
Porotherm XTherm 30 Profi ragasztó 

habarccsal 
Porotherm 38 K Profi Dryfix 

Leier Therm 30 N+F kézi habarccsal Leier Plan 30 N+F Leier fix ragasztó habbal

XPS 5 cm XPS 5 cm XPS 5 cm

 GV35 bitumenes vízszigetelő lemez GV45 bitumenes vízszigetelő lemez SBS modifikált vízszigetelő lemez

Isopro Peikko

Farács födém 1 rtg Norgips favázon Farács födém 1 rtg Rigips fémvázon Farács födém 2 rtg Rigips fémvázon

Előregyártott vasbeton födém Monolit vasbeton födém Monolit vasbeton födém

Gipszbeton lépcső faburkolattal Gipszbeton lépcső kerámia burkolattal Gipszbeton lépcső kerámia burkolattal

Fűrészelt fenyő Fűrészelt fenyő Fűrészelt fenyő

3000ft/m2 4200ft/m2 5300ft/m2

EPS100 20 cm  EPS150 30 cm  EPS200 30 cm 

EPS100 10 cm  EPS100 10 cm GRAFIT 10 cm

üveggyapot 20cm üveggyapot 30cm  kőzetgyapot 30 cm 

Kavicságy Beton járda térkő

Helyszínen kevert Esztrich beton Esztrich beton üvegszál erősítéssel

Kézi vakolás  Gépi vakolás Gépi vakolás Profi

Poli-farbe beltéri diszerziós festék Dufa beltéri diszperziós festék Casati Primavera beltéri festék

műgyanta lábazat klinkerlap vagy más egyenértékű burkolat mészkőlap vagy más egyenértékű burkolat

 EPS80 15 cm hőszigetelés + vakolat EPS80 15 cm hőszigetelés + vakolat
EPS80 15 cm grafitos hőszigetelés + premium 

vakolat

Horganyzott acél csatornarendszer festett alu csatornarendszer (0,6 mm) alu csatornarendszer (0,75 mm)

Padlófűtés + Immerpan oldalfali 

radiátor
Padlófűtés + Immergas Hydro FS fancoil Padlófűtés + Hydro FS fancoil, mennyezethűtés

Immergas Victrix Hybrid Plus + fűtő 

hőszivattyú gázkazán

Immergas Audax monoblokkos levegő-víz 

hőszivattyú
Immergas Magis Pro levegő- víz split hőszivattyú

műanyag  - 5 légkamrás, fehér színben, 

2 gumitömítés, Ug=0,7 W/m2K, 3 

rétegű üveg, 

műanyag, 6 légkamrás, fehér színben, 3 

gumitömítés, Ug=0,5 W/m2K, 3 rétegű üveg, 

műanyag, 6 légkamrás, kívül színezett, 3 

gumitömítés, Ug=0,5 W/m2K, 3 rétegű üveg, 

Rejtett tokos, alumínium, fehér, kézi Rejtett tokos, alumínium, fehér, motoros

60000ft/db árig 100000ft/db árig 150000ft/db árig

szekcionált, fehér garázskapu motorral
szekcionált, bordás, fehér garázskapu 

motorral
színes, szekcionált bordás garázskapu motorral

Belső: fehér műanyag Belső: fehér műanyag Belső: fa vagy színes műanyag

Külső: fehér műanyag Külső: fehér műanyag vagy színezett lemez Külső: Színezett műanyag vagy alumínium

festett acél korlát rozsdamentes acélkorlát rozsdamentes acélkorlát

fehér mentavill fehér legrand Választható szín Anco

800.000 Ft-ig 1.200.000 Ft-ig 1.800.000 Ft-ig

5.000 Ft/nm-ig 7.000 Ft/nm-ig 10.000 Ft/nm-ig

Montel 20 Leier Smart Leier LSK20

Igen

Választható

Választható

KLÍMA ELŐKÉSZÍTÉS - - 2 db

KLÍMA - - 2db Samsung

INTELLIGENS OTTHON - - opcionáis

RIASZTÓ - - opcionáis

KÖZPONTI PORSZÍVÓ - - -

HŐKAMERÁS VIZSGÁLAT - - 1db a kivitelezés elkészültekor

VILLÁMHÁRÍTÓ - - -

HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ RENDSZER - - -

ELEKTROMOS AUTÓ TÖLTŐÁLLOMÁS - -

Tofek Bau Kft családi házak műszaki tartalma árkategóriák szerint

OPCIÓS TÉTELEK

PORSZÍVÓ ELŐKÉSZÍTÉS - -

VÍZLÁGYÍTÓ - -

ABLAKKÖNYÖKLŐ

KORLÁT

KAPCSOLÓ

SZANITER

BURKOLAT

KANDALLÓKÉMÉNY

HŐKÖZPONT

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ (BUKÓ-NYÍLÓ)

REDŐNY

BELTÉRI AJTÓ

GARÁZSAJTÓ

-

ZÁRÓFÖDÉM

TEHERHORDÓ FÖDÉM

LÉPCSŐ

FŰTÉS/ HŰTÉSRENDSZER / GÉPÉSZET

TETŐCSERÉP

LAPOS TETŐ SZIGETELÉS

ALJZAT HŐSZIGETELÉS

TETŐSZIGETELÉS

JÁRDA (AZ ÉPÜLET KÖRÜL)

ALJZATBETON

VAKOLÁS

FESTÉS

LÁBAZAT

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

BÁDOGOZÁS-CSATORNARENDSZER

TETŐSZERKEZET

ALAPOZÁS

KIEMELÉS

FALAZÁS/ÁTHIDALÓ

KOSZORÚ ZSALUZÁS, HŐSZIGETELÉS

ALJZAT VÍZSZIGETELÉS

HŐHÍDMEGSZAKÍTÓ (ERKÉLYEKHEZ / 

TERASZOKHOZ)
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