
Tervezés árak

  

Az árképzés több részből tevődik össze, függ attól hogy csak építési terveket, vagy kiviteli
terveket is szeretne. A telekválasztásban is kér segítséget, vagy csak tervezést kér. Ha mi
végezzük  a kivitelezést is, a tervezési költséget vissza szoktuk adni a kivitelezés végén.

  Egyszerűsített elektromos és egyszerűsített gépész
rendszerterv ára 89.000 Ft szakáganként.(alanyi ÁFA
mentes)
  Építési tervek készítése
  

Családi házak tervezése a ház méretétől és összetettségétől függően 250.000 Ft-tól indul. 
Van lehetőség a tervtárból vásárolni már meglévő terveket, ezek lényegesen kedvezőbb áron
vehetők meg. Igény szerint ezek átalakítható egy minimális díj ellenében.

  

Ez az ár tartalmazza a teljes engedélyezési tervdokumentációt, de nem tartalmazza az
illetékeket díjakat. A fenti díjon kívül a következő díjakra számíthat még:

    
    -  tulajdon lap, térképmásolat 7.500 Ft  

  Építész Engedélyezési tervezési árak (iránymutató):
  

0-125 m2: 550.000 Ft

125-180 m2: 4900 Ft/m2

181-250 m2 : 4600 Ft/m2

250 m2 felett kérjen egyedi árat.

  

Statkika tervdoukmentáció bonyolultságtól függően 350.000-500.000 Ft szokott lenni (hány db
födém, hány gerenda, milyen szerkezet)
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Az árképzéshez a terület számítás módja: Az épület szintjeinek bruttó területe összeadva. A
pincét és a garázst  fél területtel számítjuk a számítások során

  Építész Kiviteli tervek készítése
  

Családi házak kiviteli tervezése a ház méretétől és összetettségétől függően 970.000 Ft-tól
indul.

  

Ez  az ár tartalmazza a teljes engedélyezési tervdokumentációt, és a kiviteli építész terveket de
nem  tartalmazza az illetékeket díjakat. A fenti díjon kívül a következő  díjakra számíthat még

  Kiviteli Tervezési árak (iránymutató):
  

0-125 m2: 1.970.000 Ft

125-180 m2: 9800 Ft/m2

181-250 m2 : 9200 Ft/m2

250 m2 felett kérjen egyedi árat.

  Gépészeti terv készítése
  

Családi házak gépészeti tervezése a ház méretétől és összetettségétől függően általában
390.000 Ft szokott lenni. Ez azonban lehet több és kevesebb is mert a gépészeti berendezések
beépítési lehetősége szinte végtelen, így pontos árat a paraméterek ismeretében tudunk adni.
Ez  az ár tartalmazza a fűtés, víz-csatorna, gáz terveket, szükség esetén a hűtést is. Ez, és a
lenti ár átlag családi házra vonatkozik

  Tartószerkezeti tervezési árak (iránymutató):
    

alapozás: 180.000 Ft

  

lépcső: 80.000 Ft
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áthidalók, gerendák: 70.000 Ft

  

Födém:  150.000 Ft / födém

  

Csomagár: 1 monolit födém esetén 470.000 Ft

  

Csomagár: 2 monolit födém esetén 550.000 Ft

  

  

Gépész tervezési árak (iránymutató):

  
  

Egyszerű bejelentéshez alap gépészet 89.000 Ft 

  

0-125 m2: 350.000 Ft

125-180 m2: 2800 Ft/m2

181-250 m2 : 2400 Ft/m2

  Villamos terv készítése
  

Családi házak villamos tervezése a ház méretétől és összetettségétől  függően általában
450.000 Ft szokott lenni. Ez azonban lehet több és  kevesebb is mert a beépíthető elektromos
rendszerek mennyisége szinte korlátlan, így pontos árat a paraméterek ismeretében tudunk
adni. Ez  az ár tartalmazza az elektromos hálózat és kiegészítőinek tervezését. Ez, és a lenti ár
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átlag családi házra vonatkozik

  Elektromos tervezési árak (iránymutató):
  

Egyszerű bejelentéshez alap elektromosság 89.000 Ft

  

0-125 m2: 450.000 Ft

125-180 m2: 3600 Ft/m2

181-250 m2 : 3400 Ft/m2

  Egyedi tervek készítése (passzív ház, intelligens ház)
  

A passzív és fokozottan energiatakarékos, továbbá az intelligens házak egyedi megközelítést
igényelnek, így erre irányárat sem tudunk adni. Ha szeretne árajánlatot kapni, hívjon és egy
személyes egyeztetés keretében leegyeztetjük a részleteket.

  Fizetési ütemezés:
  

Építési engedélyezési dokumentáció beadásakor, 80 %

Építési engedély kiadásakor 20%

  Árazott és árazatlan költségvetés árak (iránymutató):
  

Egyszerű bejelentéshez árazatlan költségvetés 0-160 m2-ig általában 115.000 Ft

  

161-200 m2: 120.000 Ft

201-300 m2: 140.000 Ft

300 m2  felett egyedi árak
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Árazott költségvetés: az árazatlan díjhoz képest + 15 %

  A kivitelezés során felmerülő további költségek amiben tudunk segíteni:
    
    -  Gázterv (kötelező): kb. 45.000 Ft, de ezt ráér a szerkezet építés alatt megkérni  
    -  A kivitelezéshez szükség lesz egy felelős műszaki vezetőre, ebben tudunk segíteni, vagy
műszaki ellenőrt is tudunk ajánlani.   
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