
Az áprilisi Construma szakkiállításon, magánépíttetők körben végzett 
kutatásunkban arra kerestük a választ, vajon mennyire tudja egy átlagember, 
milyen folyamatokat kell ismerni egy ház felújításakor, vagy új ház építésekor. 
A megkérdezettek 52%-a tisztában van vele, mivel jár egy építkezés. 
A leghatározottabb véleményük a nyílászárók és a hőszigetelés terén van, 
a legkevesebbet viszont, már a megvalósítás szintjén, a fűtésről, a a legkevesebbet viszont, már a megvalósítás szintjén, a fűtésről, a 
hőszigetelésről és a tetőről tudnak. Az sem elhanyagolható szempont, mire, 
mennyit költenek. A válaszadók az alapozás, a vízszigetelés és a hőszigetelés 
esetében nem kötnek kompromisszumot, a tető kialakításán, a burkoláson és 
a villanyszerelésen viszont, akár a minőség rovására is, spórolni szeretnének. 
Csakhogy, éppen azért, mert ezekről a munkákról keveset tudnak, nem is 
sejtik, mennyit számít egy tető az otthon biztonsága, vagy éppen az 
energiahatékonyság szempontjából, hiszen egy ház hővesztesége leginkább a energiahatékonyság szempontjából, hiszen egy ház hővesztesége leginkább a 
tetőnél jelentkezik.

Spórolnának az építkezők a tetőn
Építészek és laikusok véleménye a házépítésről

A magánépíttetők többsége nehezen tudja megállapítani, milyen szempontok 
alapján válassza ki otthonához a tetőfedő anyagokat. Sokan, éppen ezért, nem 
a funkcionalitást, hanem az esztétikumot tartják szem előtt, hiszen színről és 
formáról bárki tud dönteni. Egy, a Bramac által végzett kutatásból azonban 
kiderült, a magánépíttetők kíváncsiak a szakemberek véleményére, ezért 
célszerű nekik elmagyarázni, fontosabb, hogy a ház megfelelő védelmet 
kapjon. Szempont, hogy a fedőanyagok milyen időjárási körülményeknek 
lesznek kitéve, ahogyan az is, mennyire megbízhatóak, tartósak, fagy- és lesznek kitéve, ahogyan az is, mennyire megbízhatóak, tartósak, fagy- és 
viharállóak. A rendszerelemek jelentősége azonban felülírhatja azt, hogy 
a tetőnek inkább szépnek, mint biztonságosnak kell lenni.

Szépség alapján választ a vásárló 
Nagyobb viszont a szakember befolyása mint gondolnánk
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Bár érdeklődés volt, a Várépítő pályázat 15 éves története során idén 
érkezett a legkevesebb pályamunka, az önkormányzatoknak ugyanis sok 
esetben nincs pénze az intézményi feltételek javítását szolgáló beruházásokra. 
Hiába kapnak ugyanis ingyen építőanyagokat, ha nincs forrásuk azok 
szállítására, beépítésére. Az idén 13 cég összesen nettó 13 millió forint 
összegű építőanyagot ajánlott fel, amelyre 26 gyermekintézmény és műemlék 
pályázott.  A zsűri végül 11 gyermekintézmény és 4 műemlék épület felújítási 
munkálataihoz ítélt meg építőanyagokat. Cégünk a nézsai Római Katolikus munkálataihoz ítélt meg építőanyagokat. Cégünk a nézsai Római Katolikus 
Plébánia tetőfelújításához biztosít 1,5 millió forint értékű tetőcserepet.

Várépítő pályázat
13 felajánló, 26 pályázó, 15 nyertes

Átlagosan 30 százalékkal kedvezőbb áron lehet hozzájutni a Basic, a Standard 
és a Prémium termékekhez a nyári akcióban, a Római Protector, a Tectura 
Protector, a Reviva Protector és Adria antico alapcserepekre pedig majdnem 
44 százalékos kedvezményt adunk. Az aktuális árjegyzék, illetve az akciós lista 
elérhető a Bramac honlapján.

30-44%-os kedvezményes árak a nyári akcióban
Június 1-jétől új árjegyzék és akciók érvényesek a Bramacnál.
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