BeeHouse bemutatónap

Az elmúlt évek személyes egyeztetései után
2021.november 23-án sor került egy szélesebb
körű szakmai bemutatóra.

A meghívott érdeklődők nagy
része eddig még csak kívülről látta a
BeeHouse mintaházat, ami a Nádland Kft
székhelyén került felállításra.

Az érdeklődők egy része magáncélra tervez
házat vásárolni, de a meghívott vendégek között
voltak szakmai befektetők is,
akik a technológia után érdeklődtek.

Lukács József, a Nádland Kft
egyik tulajdonosa és korábbi ügyvezetője
mutatta be a lakócélra vagy irodai, illetve
más célokra is alkalmas ház koncepciót.

Fontos információ volt, hogy a jelenlegi,
nagyon magasnak mondható alapanyagárak mellett
egy kedvező árfekvésű, gyors építésű
megoldás lehet sokak számára a BeeHouse.

A mintaház külső és belső
bemutatása mellett megismerhettük az
épületek műszaki tartalmát és árát is.

A Nádland Kft a mintaház típustervén felül
egyedi terveket is fogad, amelyek szerint
a megrendelővel közösen megtervezésre kerülő
házak megépítésére is vállalkozik.

A lakóház fejlesztési projektet a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal támogatta.

A megépítésre került BeeHouse mintaház
szinte teljes tetőfelületére napelemek
kerültek. A 7,5kW-nyi napelem a ház
használatához szükséges energiamennyiségen
felül plusz energiát termel.
Amennyiben ezt a plusz energiát
elektromos autó töltésére fordítjuk,
kb. 15-20.000 km-t autózhatunk ingyenesen.

További környezetbarát megoldások:
A szennyvíz kezelését egy biológiai
szennyvíztisztító berendezés végzi.

A fűtést-hűtést egy hőszivattyús klíma
segítségével oldották meg.

A fürdőszobában a fűtéshez egy
elektromos törölközőszárító is hozzájárul.

A tetőről lefolyó és összegyűjtésre kerülő
esővizet öntözésre vagy wc-öblítésre is
használhatjuk.

A BeeHouse lakóépületek legfontosabb jellemzői:
- a lakóépületekre vonatkozó minden
hatályos jogszabálynak megfelelnek
- az épületek gyorsan,
3-4 hónap alatt elkészülnek
a leadott tervek alapján
- modulárisan készülnek
és később is bővíthetők
- a lakóháznak készülő épületekre
hitel és CSOK is igényelhető,
2022 év végéig 5%-os áfával rendelhetők
- 4 évszakos lakóházak
- energiahatékonyak - passzívház közeli
energetikai jellemzőkkel rendelkeznek
- minőségi és esztétikus
anyaghasználattal dolgoznak
mind a tervezők, mind a kivitelezők
- magas műszaki tartalom
és kedvező ár jellemzi a
BeeHouse lakóházakat
További információ: www.beehouse.hu
Érdeklődni az alábbi címen lehet: beehouse.nadland@gmail.com

