
A MODULÁRIS,
GYORS ÉPÍTÉSŰ
ÉS SZÉP LAKÓHÁZ

A Bee House megújuló energiákat hasznosító, a 21.század
igényei szerint alacsony energiaigényű, gyorsan felépíthető,
modulárisan bővíthető, magas komfort szintű lakóház koncepció.

A speciális módszerrel gyártott LVL faváz stabil, csavarodás és
repedésmentes, ezáltal rendkívüli stabilitást nyújt az épületnek. A
szigetelőanyagok és a 3 rétegű, műanyag nyílászárók szigetelő
képessége a passzív házakéhoz közeli.

A villamos-gépészeti megoldásoknak köszönhetően nincs szükség
nagy gépészeti helyiségekre, szervízigényes gépészet
beépítésére, hanem a ház fűtési és hűtési energiaigényét egy
hőszivattyús klíma és egy a tetőre telepített napelem rendszer
biztosítja. A napelemrendszer a ház energiaszükségletén felül egy
elektromos autó közel 20.000 km/év vegyes úthasználatú

autózáshoz szükséges töltését is képes biztosítani.

A tervezők arra is gondoltak, hogy az épület esztétikus legyen,
ezért az épület modern, letisztult formát kapott, amely jól illeszkedik
a városi, fiatalos lakókörnyezetbe. A különböző külső burkolatok
alkalmazásával az organikus színeket és felületeket kedvelő

építkezők igényeihez is kiválóan illik a Bee House.

Nagy előnye a háznak, hogy nemcsak csatornával közművesített
építési telkeken telepíthető, hanem zárt kerti vagy mezőgazdasági
ingatlanra is felépíthető, mert egy (már a prototípusba is beépítésre
került) biológiai szennyvíztisztítónak és egy sziget-üzemű
napelemrendszernek köszönhetően önellátó, önfenntartó lehet a
Bee House. Az összegyűjtésre kerülő esővizet az öntözés mellett

szürke vízként is hasznosíthatjuk.

A moduláris építési módnak köszönhetően az alapterület könnyen
bővíthető több irányba is. A 36m2 alaptípus rövid oldali bővítésével
a ház 45m2-re, a hosszanti oldal mentén történő bővítéssel 72,
illetve 90m2-re növelhető a lakótér. A 2 szintes 90m2-es változat
megoldást jelent a kis beépíthetőségű telkek tulajdonosai számára

is.
A Bee House Európai formavédelemmel
rendelkezik, és a sztenderdizált gyártási
folyamat által nagyszerű üzleti lehetőséget
jelent befektetők és kivitelezők számára is.
Ára az aktuális piaci árakhoz igazodik, míg a
kivitelezés ideje rendkívül gyors; akár a
megrendeléstől számított 3 hónapon belül

kulcsrakész házba költözhet a vásárló.

Magunkról

A Nádland Kft már évtizedek óta foglalkozik
faipari termékek, elektromos fűtési- és
napelem-rendszerek forgalmazásáva illetve
gyártásával. 2019-ben, a közel 20 év alatt
összegyűjtött tapasztalattal a hátunk mögött
egy moduláris, gyors építésű és szép
lakóház megalkotásába fogtunk. Kun László
(BrosDesign) nagyszerű ház koncepcióját
integrálva az év végére megszületett a Bee
House, hogy megoldást adjon a rohamosan
növekvő számú fészekkereső párok és
családok részére.

A 2019-ben elkészült
prototípus egy 45m2 külső alapterületű
családi ház, amely 2-3 fő számára nyújt kényelmes lakóteret.
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