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Kedves Érdeklődőnk!


Köszönjük, hogy otthonának építésével kapcsoltban megtisztelt minket! Reméljük, hogy a 
következő sorok ezt a bizalmat fogják erősíteni! 


A következő sorokban talál pár lényeges információt az LSH Készházak, moduláris építési 
technológiájáról.


LSH készházak 

Az LSH Lapraszerelt Készházak 15 éves szakmai tapasztalatból született meg.


A moduláris módszertannal tervezett és gyártott lakóépület már a tervezés során speciális 
törődést és odafigyelést igényelnek, mivel a házat és annak szerkezetét úgy kell 
megtervezni, hogy az modulárisan nem csak gyártható, de közúton szállítható is legyen, 
ezért javasoljuk, hogy már az építészeti és statikai terveket is velünk készíttesse el. 


A tervezést követően a gyártóüzemünkben szigorú minőségügyi előírások keretei között 
legyártjuk és megépítjük a megtervezett lakóépületet moduljait, ahol a szerkezeti és 
gépészeti elemeken túl, a külső szigetelésen és belső gipszkarton burkolatokon keresztül 
akár a végső hideg / melegburkolás és a festés is megtörténik.


Fontos feltétel, hogy ismerjük a 
végleges telepítés helyszínét, mivel a 

tervezéskor már ismernünk kell a 
szállításból fakadó méret és 

súlykorlátokat, ezek a méretek a 
daruzásnál is mérvadóak lesznek.


A tervezéskor további fontos 
feltétel, hogy a ház statikáját ne 
csak a ház végleges helyén 
értelmezzük, mivel a házakat a 
gyártás és a végleges helyszín 
között mozgatjuk, szállítjuk, így 
muszáj a dinamikusan fellépő 
erőkkel is számolnunk.
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A szállítás alacsony padlós kamion pótkocsin történik, az emelés pedig minden esetben 
darut igény.

Sok esetben magát a házat és a födémet egyben gyártva és építve, majd pedig a tetőt 
egy második részletben szállítjuk. Ennek oka, hogy sok esetben túl magas lenne a tető 
miatt a szállítmány, vagy pedig a komplex tetőszerkezetek metszési pontja nem esik 
egybe a főfalak és tartófalak metszési pontjával.


A moduláris lakóházainkat a végleges helyükön a helyére emeljük, a kötési pontokon 
megtörténik a modulok végleges összekapcsolása, amelynek köszönhetően egy 
egységes szerkezetet kapunk. Természetesen ez azt is eredményezi, hogy a helyszínen 
lesz még dolgunk a csatlakozási pontokon a gipszkartonozással és a festéssel is. 


Amennyiben a tető külön érkezik, az 
érkezhet modulokban, a héjazattal 
együtt, vagy szeglemezes 
vázszerkezetként, helyszíni fedéssel.


Amennyiben van rá mód a homlokzati 
szigetelés és annak végleges burkolata 

már a gyártáskor rákerül a házra, és a 
helyszínen  a modulok csatlakozásánál 

már csak össze kell dolgozni azt. 


A moduláris házaink alapozás tekintetében betonalapra vannak tervezve, viszont 
kompatibilisek a talajcsavaros és egyéb alapozási rendszerekkel is.


Tervezéssel vagy személyes találkozóval kapcsolatban keressen minket bizalommal!


www.lapraszerelthaz.hu

06 1 677 7227


hello@lapraszerelthaz.hu


LSH Készházak Zrt.
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