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Szemrevaló,

Csapodon
szép otthon  

írta: SILLYE ÁGNES  fotó: KRÁNITZ ANDRÁS

Csapod egy erdőkkel körülölelt kis falu Sopron 
vonzáskörében. Itt, ebben a csendes és termé-
szetközeli környezetben épült fel a kétgyerme-
kes család kellemes, minőségi otthona.

Gyermekkorom nagy részét itt 
töltöttem, szép emlékek köt-
nek ehhez a faluhoz. Miután 
megismerkedtünk Ildikóval itt, 
Csapodon újítottunk fel egy kis 

házat, amit a két gyermekünk megszüle-
tése után kinőttünk. Ekkor döntöttünk 
úgy, hogy építkezni fogunk – meséli Nán-
dor, az édesapa. – A készházas építési 
módról rengeteget olvastunk. A tégla-
házzal párhuzamot vonva többféle véle-
ményt is találtunk. Ezeket összegezve a 
készház mellett tettük le a voksunkat. 
Fontos volt, hogy egy kellemes légkörű, 
meleg, praktikus otthont építsünk… ami 
gyorsan el is készül!
– A helyi önkormányzatban dolgozom 
és az óvoda felújítása kapcsán kerültem 

kapcsolatba a Platánplán Kft.-vel – emlékszik az első lépésekről Ildikó. – Ez 
2019 tavaszán volt, de valójában Attilát és a munkásságát már évekkel ezelőtt 
ismertem. Elkezdtünk beszélgetni Attilával és hamar döntésre is jutottunk a 
házunk építéséről. A férjemmel megálmodtuk, hogyan is nézzen ki külső formá-
jában és a lakóterek elosztásában az otthonunk. Ők pedig egy számunkra 
ideális, az utcaképbe is szépen illeszkedő házat terveztek nekünk. A Platánplán, 
mint generálkivitelező, végig vitte az építkezést emelt szerkezetkész állapotig, 
mely az alapozástól kezdve a külső homlokzat színezéséig tart… és minőségi 
munkát végeztek. 
A mutatós, harmonikus megjelenésű ház kellemes kis „extrákkal” teszi kom-
fortosabbá a ház lakóinak életét. A dizájnos külső tokkal rendelkező elektro-
mos redőny Ildikó kedvence. Egy elfoglalt család életében külön öröm, hogy 
nincs vele semmi „macera”. A háztetőn egy 6,4 kW-os napelemes rendszer 
támogatja az áramellátást. Hozzáteszik, milyen jó, hogy a kimondottan csen-
desen működő inverter a ház közepén lévő gépészeti helyiségben nem zavarja 
a család nyugalmát. A hatalmas és természetesen fából készült, energiata-
karékos ablakok által beárad a terekbe a fény, de a jó tájolás folytán kellemes 
a levegő most, a meleg nyár eleji napokban is. 
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A ház maga is fából és kizárólag 
természetes anyagokból áll és 
kiváló a hőszigetelése. Ilyen kis 
és nagy részletek teszik annyira 
élhetővé ezt a csapodi otthont.
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A lakberendezést egységes és harmonikus színvilág jellemzi és modern 
elegancia. Igyekeztek a természetes földszíneket és a tisztaságot sugárzó 
fehéret kombinálni. A praktikum is fontos rendezőelv volt a bútorok, a burko-
latok, a világítás megválasztásában.
– Nagyon vágytunk egy teraszra – mutatja Ildikó. – Az előző házunknál nem 
volt. Úgy tervezzük, hogy jó idő esetén az oldalkert is szép látványt nyújt majd. 
Lehet a szabadban reggelizni, kávézni… 
A család decemberben költözött be, így a kertnek növényekkel, virágokkal 
való beültetése, valamint teljes kialakítása az épp aktuális program.  
– Összességében egy nagyon kellemes légkörű, komfortos, könnyen élhető 
otthonunk lett – summázza az elégedett házaspár. – A gyerekek is élvezik a 
külön kis kuckójukat. Minden olyan lett, ahogyan elterveztük. Sikerült meg-
valósítani álmunkat.

A finoman kényeztető padlófűtés, 
amit szintén elektromos áram 
működtet, egyenletes meleggel 
látta el télen a házat. 
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Műszaki címke
Nettó négyzetméter: 99,65 m2 terasz 
nélkül
Hőátbocsátási tényező: 0.15 W/m2K
Összesített energetikai jellemző a köve-
telmény százalékában: 74.87 % 
(ez egyenlő az AA-s besorolással, ami 
a közel nulla energiaigényre vonatkozó 
követelménynél jobb besorolást jelenti)
Átadás éve: 2021
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       A
 házat kivitelezte:

Iroda: 9400 Sopron, Rét u. 25.
Tel.: 20/951-4625

Székhely: 9653 Répcelak, Jókai Mór u. 33.
info@platanplan.hu
www.platanplan.hu

Mérnöki Iroda


