
Leírás:  
 
        A ház mindennel rendelkezik, ami biztosítja a pihenés, nyaralás, üdülés kényelmét, de 
szolgálhat akár önálló összkomfortos lakásként, lehet hétvégi ház, zártkerti hobby ház, nyári lak, 
halásztanya, vadásztanya stb. 
 
        Lehetséges kereskedelmi célú használata is például: kemping, iroda, tárgyaló, oktatóterem, 
stb., vagy közhasznú például: szükséglakás, erdei iskola, vendégház vagy akár orvosi rendelő is. 

 

 

        A ház 4 helyiségből áll, úgy mint nagyszoba, kisszoba, egyte
valamint fürdőszoba (WC
 
        Az épület két tengelyen függeszkedik és négy keréken gördül, helyzetváltoztatása vontatással 
is lehetséges az elöl-hátul kiépített vontatófej csatlakozó segítségével. Közúton max
sebességgel, egyedi útvonalengedéllyel vontatható. Hosszabb szállítása könnyű trailerrel történik. 
 
        A házakat teljes berendezéssel, komplett bútorzattal gyártjuk. Az épület falai és tetőzete 
hőszigetelt úgynevezett szendvicspanelekből 
szinterezéssel festett acéllemezek közötti habkitöltésből áll, jó hőszigetelése miatt télen is lakható. 
 
        A közművek víz-szennyvíz, villany csatlakozásai a ház alján vannak kiépítve, könnyen 
csatlakoztathatók a közművekhez. A csatlakozási hely kőzetgyapot és alufólia burkolással 
teljesített. Szennyvíz közmű hiánya esetén opcióként 5 m
elhelyezésére van lehetőség.  

 

 

 
 
 
Description: 
 
         The house has everything to ensure a relaxing, vacation, holiday in comfort, but can 
serve either as a single self-contained dwellings, may be a holiday house, zártkerti hobby 
house, summer house, Halásztanya, hunter, etc..

A ház mindennel rendelkezik, ami biztosítja a pihenés, nyaralás, üdülés kényelmét, de 
szolgálhat akár önálló összkomfortos lakásként, lehet hétvégi ház, zártkerti hobby ház, nyári lak, 
halásztanya, vadásztanya stb. 

kereskedelmi célú használata is például: kemping, iroda, tárgyaló, oktatóterem, 
stb., vagy közhasznú például: szükséglakás, erdei iskola, vendégház vagy akár orvosi rendelő is. 

A ház 4 helyiségből áll, úgy mint nagyszoba, kisszoba, egyterű (nappali
valamint fürdőszoba (WC

Az épület két tengelyen függeszkedik és négy keréken gördül, helyzetváltoztatása vontatással 
hátul kiépített vontatófej csatlakozó segítségével. Közúton max

sebességgel, egyedi útvonalengedéllyel vontatható. Hosszabb szállítása könnyű trailerrel történik. 

A házakat teljes berendezéssel, komplett bútorzattal gyártjuk. Az épület falai és tetőzete 
hőszigetelt úgynevezett szendvicspanelekből épül, melynek szerkezete horganyzott és 
szinterezéssel festett acéllemezek közötti habkitöltésből áll, jó hőszigetelése miatt télen is lakható. 

szennyvíz, villany csatlakozásai a ház alján vannak kiépítve, könnyen 
a közművekhez. A csatlakozási hely kőzetgyapot és alufólia burkolással 

teljesített. Szennyvíz közmű hiánya esetén opcióként 5 m³ vagy afeletti műanyag szennyvíztartály 

The house has everything to ensure a relaxing, vacation, holiday in comfort, but can 
contained dwellings, may be a holiday house, zártkerti hobby 

house, summer house, Halásztanya, hunter, etc.. 

A ház mindennel rendelkezik, ami biztosítja a pihenés, nyaralás, üdülés kényelmét, de 
szolgálhat akár önálló összkomfortos lakásként, lehet hétvégi ház, zártkerti hobby ház, nyári lak, 
halásztanya, vadásztanya stb.  

kereskedelmi célú használata is például: kemping, iroda, tárgyaló, oktatóterem, 
stb., vagy közhasznú például: szükséglakás, erdei iskola, vendégház vagy akár orvosi rendelő is.  

 

rű (nappali-konyha-étkező) 
valamint fürdőszoba (WC-mosdó-zuhanyzó).  

Az épület két tengelyen függeszkedik és négy keréken gördül, helyzetváltoztatása vontatással 
hátul kiépített vontatófej csatlakozó segítségével. Közúton maximum 5 km/h 

sebességgel, egyedi útvonalengedéllyel vontatható. Hosszabb szállítása könnyű trailerrel történik.  

A házakat teljes berendezéssel, komplett bútorzattal gyártjuk. Az épület falai és tetőzete 
épül, melynek szerkezete horganyzott és 

szinterezéssel festett acéllemezek közötti habkitöltésből áll, jó hőszigetelése miatt télen is lakható.  

szennyvíz, villany csatlakozásai a ház alján vannak kiépítve, könnyen 
a közművekhez. A csatlakozási hely kőzetgyapot és alufólia burkolással 

űanyag szennyvíztartály 

The house has everything to ensure a relaxing, vacation, holiday in comfort, but can 
contained dwellings, may be a holiday house, zártkerti hobby 



 
         Potential commercial use as well as: camping, office, meeting room, training room, etc, 
or public-for example, in temporary, open-air school, guest house or doctor's office as well. 
 
 
 
         The house consists of 4 rooms, like living, small room, open-plan (living room-kitchen-
dining room) and bathroom (toilet, sink, shower). 
 
         The building is two and four wheels roll axis függeszkedik, it is possible 
helyzetváltoztatása traction to the front and rear built vontatófej connector. Road for up to 5 
km / h, individual útvonalengedéllyel towable. Longer transport trailer with ease. 
 
         The houses were full of equipment, complete furnishings manufacturers. Insulated walls 
and roof of the building so-called sandwich is built on a structure made of galvanized and 
painted steel sheets between habkitöltésből sintering is due to good thermal insulation of 
habitable in winter. 
 
         The water utilities, sewage, electricity connections are at the bottom of the house built, 
easy to connect the utilities. The joint space rock wool and aluminum foil coating performed. 
Wastewater utilities in the absence of an option or above 5 m³ plastic waste bin can be 
accommodated. 
 


