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TECHNIKAI RÉSZLETEK
Általános konténer alkotóelemei



  A “konténer” a latin “continere” kifejezésből ered, amely összefogást, tárolást jelent. Az 1930-as évek végén egy ame-
rikai kisváros kikötőjében, árufuvarozással foglalkozó fiatalember, különböző szállítóeszközökről hajóra való ki- és 
berakodás idejének felgyorsítására próbált megoldást találni. Malcolm P. McLean akit a konténer  atyjának neveznek, 
fejlesztette ki és tökéletesítette a zárt szállítótartályt, a konténert. A számítások egyszerűsítése céljából, ISO-container 
néven, egy kötött méretű konténert választottak alapegységül. A konténer előnyei közé tartozik, hogy mobil, könnyen 
átalakítható, olcsó és stabil szerkezetű.

   Évente több mint 3,5 millió konténert gyártának és 800 000 darabot selejteznek le szerte a világon. Egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a mai építészetben a környezettudatosság, fenntarthatóság. Ennek figyelembe vételével jó irány le-
het, ha olyan építőanyagot használunk, ami újrahasznosított, jelen esetben hajózási konténereket, melyeket kivon-
tak a forgalomból.A konténerek tetszőlegesen egymás mellé és egymásra helyezhetőek. Az oldalfalak kihagyásával a 
belső tér a többszörösére növelhető. A konténerek esztétikus külső és belső kialakításának, műszaki felszereltségének 
köszönhetően különböző rendeltetésű épületek hozhatók létre, pl. lakó- és irodahelyiségek, tárgyalók, bemutatóter-
mek, iskolák, raktárak, elárusítóhelyek. A konténerek színre festése, belső elrendezése, nyílászárók elhelyezése a meg-
rendelő igénye szerint alakítható ki. 

 A „fenntartható fejlődés“ filozófiája alapozta meg a mai szemléletet, mely szerint csak a fűtési égéstermékek, 
illetve káros anyagok kibocsátásának radikális csökkentésével lehet az egészséges környezetet megóvni. Ennek 
egyik lehetséges eszköze a fokozott mértékű hőszigetelés, mely így csökkenti a szennyezőanyagokat. A másik 
lehetőség az épületgépészeti berendezéseink hatásfokának javítása, de kiemelt jelentőséget kap az „alternatív 
energiaforrások“ (szél, víz, nap, geotermia, hulladék, stb.) elterjesztése. Mi szeretnénk minden olyan eszközt, 
lehetőséget kihasználni amivel egy élhető és a környezetére figyelő épületet tudunk megalkotni.

  A konténer építeszet tőlünk nyugatabbra már régóta létezik, felismerték a benne rejlő lehetőségeket. Legyen szó egy 
buszmegállóról /Bus station - NL architects/, irodaházról /Shipping container office in Gifu, Japan - Daiken Met Ar-
chitects/ vagy kollégiumról /Frankie & Johnny student village in Berlin - Holzer Kobler Architekturen/, a konténerek 
felhasználasával mindezek megvalósíthatóak és már meg is valósították. Ezek a példák csak kis részei azoknak az 
épületeknek amik már megépületek és amik folyamatban vannak. Mind méretben mind funkcióban végtelen lehető-
ségek sorozata áll rendelkezésre.

KONTÉNER ÉPÍTÉSZET
története/elterjedése/építészeti vonatkozásai
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évente 800 000 konténert selejteznek le a világon



környezettudatos energiatakarékos költséghatékony

gyorsan építheto áttelepítheto variálható

MIÉRT ÉPÍTSÜNK KONTÉNERBŐL?
Elonyök az építkezés és a tervezés során
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6. átadás

7. költözés

5. kivitelezés

4. engedélyeztetés

3. tervezés

2. koncepció

1. Megbízás



6. átadás

  A színvonalas kortárs építészeti minőség mellett fontos számunkra, hogy az általunk tervezett és kivitelezett épületek 
műszaki megoldásai a precizitást és innovációt képviseljék. Környezettudatos épületeink ezt az irányt kívánják képvi-
selni, minden alkalommal a megrendelő igényeihez és a lehetőségekhez igazítva.

 Az első személyes egyeztetés során átbeszéljük az elképzeléseket. Sokat segít a tervezés megkezdésében, ha már van 
egy vázlatos gondolat arról, hogyan milyen ingatlant szeretnének. Mindenkinek megvannak a saját szokásai, szükség-
letei és szeretnénk olyan épületet tervezni melyek a használóik igényeihez a legjobban illeszkedik. Az alapkoncepció 
leegyeztetése után már a mi feladatunk, hogy esztétikailag és műszakilag is megfelelő tervet hozzunk létre. Termé-
szetesen nem egyfajta terv készül, amitől nem lehet a későbbiekben eltérni, hanem vázlat szinten többféle lehetősé-
get mutatunk a megrendelőknek, melyeket átbeszélve kiválasztjuk a legjobb vonalat és az egyeztetésnek megfelelően 
módosítjuk és továbbfejlesztjük.  A tervezés során még fontos szempontok a telek adottságai, melyet mint erőforrás 
igyekszünk a leghatékonyabban kihasználni, legyen szó megújuló energiáról, tájolásról vagy építési előírásokról.

 A tervek elfogadása és esetleges engedélyeztetése után kezdődhet meg a kivitelezés. Teljes körű generál kivitelezést vál-
lalunk. Az ingatlan megépítéséhez a hagyományos építkezésekhez hasonlóan itt is igénybe lehet venni bármilyen ban-
ki hitelt, állami támogatást vagy egyéb anyagi forrásokat. Az ezzel a technológiával épített ingatlanok teljes értékűvé 
válnak, de bennük rejlik a mobilitás és a későbbi bővítés lehetősége is. A szerkezet alapját képező hajózási konténerek 
rendelkeznek megfelelő tanusítvánnyal, hogy építési alapanyagként felhasználhatóak legyenek. A tervek kidolgozása 
és a kivitelezés is statikus bevonásával történik.  A hagyományos építéshez képest ez a fajta technológia a szerkezetből 
adódóan akár 30-45%-kal alacsonyabb bekerülési költséggel bírhat.

 A kivitelezést megkönnyíti, hogy kevés a nedves technológia, nincsenek üresjáratok a technológia száradások miatt. A 
konténerek átalakítása, előkészítése a kivitelezés helyszínétől függetlenül egy telephelyen előkészíthető és a későbbiek-
ben a helyszínre szállíthatóak. Mivel sokminden az építkezés helyszínétől függetlenül előre vagy a helyszínen zajló más 
munkálatokkal párhuzamosan előkészíthető ezért ez is hozzájárul ahhoz, hogy gyorsan és olcsón lehessen felépíteni 
az épületet.

 

MEGKERESÉSTŐL AZ ÁTADÁSIG
Tervezés és kivitelezés menete az elejétol a végéig
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shipping container house by cubular



 Az általános gépészeti megoldások (vízellátás, csatornázás, fűtés) minden további nélkül ezen építési rendszerben is 
alkalmazhatóak. De vajon van-e ennél jobb megoldás? A válasz erre az hogy van!

 A beruházási költségek az innovatív megoldások esetében első látásra magasabbnak tűnhetnek, de ha figyelembe 
vesszük az energiaárak emelkedését és a karbantartási, üzemeltetési költségeket, akkor már rövid távon kimutatható a 
megtérülés. A komfort előnyeiről nem is beszélve. A lakások fűtése és hűtése tekintetében az egyik kiemelt partnerünk 
az NGBS alacsony vízhőmérsékletű, felületi fűtő-hűtő megoldásai a legjobb alternatívát jelentik a hagyományos kon-
vekciós (radiátor, fan-coil) fűtés és légkondicionáló berendezésekkel szemben. A rendszer  helyiségenkénti hőmérséklet 
szabályozásának köszönhetően 20-25% energia megtartására van lehetőség. Mindamellett komoly költségcsökkenés 
érhető el a karbantartás és az üzemeltetés terén is, mert ezek a rendszerek nem igényelnek semmilyen időszakos ja-
vítást, tisztítást vagy szűrőcserét.

  A minél kisebb energiaveszteség elérése miatt általános probléma, hogy az emberek túlszigetelik a házakat, nem 
hagyják az épületszerkezeteket lélegezni. Egy jól szigetelt házban nem szerencsés télen az ablakok folyamatos nyito-
gatása, mert aránylag nagy a hő és így az energiaveszteség is. A hővisszanyerős szellőztető rendszerek lényege, hogy a 
helyiségekben folyamatosan friss levegőt biztosítanak úgy, hogy megszűrik a levegőt a szennyeződésektől és allergén 
anyagoktól illetve a kiáramló levegő felmelegíti a beáramló levegőt így minimalizálva az energiaveszteséget. Ezen 
rendszer alkalmazásával jól leszigetelhetőek a házak, de biztosítva van a természetes szellőzés és elkerülhető a pené-
szesedés, párásodás.

GÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK
használati-melegvíz/szelloztetés/hutés-futés/alternatív energiák
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grillagh Water house by patrick bradley architects



  Az alap hálózati kialakítás mellett az “intelligens” villanyszerelési rendszerre is van lehetőség. Utóbbi folyamatosan 
vezérli-felügyeli otthona elektromos berendezéseit, magába foglalva többek közt a világítás, az épületgépészet, a biz-
tonságtechnika, a redőnyök, a hűtés és a fűtés vezérlést is.  A házfelügyeletet meg lehet valósítani egy nyomógomb 
vagy érintő kapcsoló alkalmazásával, esetleg egy vagy több távoli számítógép, hordozható számítógép segítségével  
interneten keresztül.

  Többféle módon is támogatják a szolgáltatók, hogy új házak építése esetén megújuló energiaforrásokat alkalmaz-
zanak az építtetők. A GEO-tarifa az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport terméke a H-tarifa pedig körülbelül 3 éve törvényileg 
bevezetett tarifa a korszerű hőszivattyúk működtetéséhez. A GEO-tarifára csak a hőszivattyús berendezést, a H-ta-
rifára egyéb megújuló energiaforrásunk energiaellátását is rá lehet kötni fix bekötéssel. A levegő–víz hőszivattyús új 
építésű családi házak túlnyomó többségében felületfűtést-felülethűtést építenek be az egyes helyiségek fűtésére-hűtésé-
re. Üzemeltetési költségeket tekintve ez a legkedvezőbb megoldás, mivel ezzel a hőleadó típussal lehet a legalacsonyabb 
előremenő vízhőmérséklet mellett biztosítani a kívánt hőmérsékletet az egyes helyiségekben. A GEO-tarifa legnagyobb 
előnye, hogy a fűtési szezonon kívüli – április 15. és október 15. között – használati melegvíz-előállítás és a nyári hűtés 
is a kedvezményes-tarifával történik.
 
 

ELEKTROMOS HÁLÓZAT
áram ellátás/világítás/intelligens vezérlés/gyenge áram



long bay shoWrooM + café by cubular 



 Az “i”-re a pontot a homlokzat esetében a rétegrend külső “kérgének” kiválasztása teszi fel. Szerencse, hogy a lehe-
tőségek tárháza végtelen…A különböző homlokzati rendszerek alkalmazásának segítségével bármilyen környezethez 
tud illeszkedni az épület, kielégítve a megrendelő igényeit és a helyi előírások, szabályzatok erre vonatkozó részeit.

 A megvalósulás folyamatában a szépérzékünk és szakmaiságunk segít. A különböző homlokzati rendszerek (sze-
relt-elemes-vakolt) közül mindig az igényeknek és elvárásoknak legmegfelelőbbet ajánljuk. Ha egy ingatlannál szem-
pont a szétszedhetőség, mobilitás, akkor a szerelt homlokzati rendszerek a legmegfelelőbbek. Ebből is többféle alter-
natíva létezik, lehet fa vagy fém, sávos vagy elemes. Egy kertvárosi környezetben elvárás lehet a hagyományos vakolt 
felületek kialakítása, természetesen ennek sincsen semmilyen műszaki akadálya. A megfelelő hőszigetelés után a kí-
vánt homlokzatburkolat kerül az épületre. Szerelt homlokzatok esetén kiemelten fontos a homlokzat átszellőztetése, 
így segítve a ház hőháztartását és elkerülhető a páralecsapódás.

 A homlokzatokon kialakított nyílások mérete szabadon variálható, a konténer szerkezete nem okoz ebben problémát.  
A nyílások körüli merevító és áthidaló szerkezetekkel biztosítani tudjuk a megfelelő rögzítést, szigetelést. Épületeink 
modern külsőt biztosítanak, melyben mindenki megtalálhatja magát. 

HOMLOKZAT BURKOLATOK
szerelt / sávos / vakolt / elemes



arcgency’s shipping container offices



SZIGETELÉSI RENDSZEREK
hoszigetelés / vízszigetelés / hangszigetelés

   A „hőszigetelés“ összetett fogalom, műszaki tartalma az épületek és az épületszerkezetek hővédelme, ami az 
alábbiakat jelenti: A káros fűtési melléktermékek kibocsátásának csökkentése, az épület tartószerkezeteit érő 
hőterhelés csökkentése, ezáltal azok hőmozgásának mérséklése. A belső terek megfelelő komfortfokozatának (hő-
mérséklet, páratartalom) biztosítása, a téli fűtési hőveszteség csökkentése, a nyári hőterhelés mérséklése, a hőhi-
dak elkerülése, a szerkezeten belüli és a belső felületi páralecsapódás elkerülése. Megfelelő hőszigetelő anyagok 
alaklamzásával mindez el is érhető.

  A vízszigetelés kivitelezése során végzett tevékenység nagy körültekintést, figyelmet kíván, és a végrehajtó szak-
emberek teljes körű felelősséggel tartoznak mind a tervezett technológia betartása, mind az elvégzett munka 
minősége szempontjából. A víz elleni védekezés során nem csak a tetőt kell leszigetelni, hanem ide tartozik a 
nyílászárók megfelelő beépítése és vízszigetelés, valamint az alulról, a talajból jövő talajnedvesség vagy talajvíz 
elleni védelem is. A homlokzatok esetében is biztosítani kell a megfelelő zárást, lábazatoknál hóhatárig extrudált 
hőszigetelő anyagot kell elhelyezni.

  Szeretjük, ha lakásunk, környezetünk csendes. Szeretjük azt is, ha nyugalmunkat nem zavarják meg a zajok vagy 
nem kívánatos hangok. Tudta-e, hogy egy lakás vagy ház akusztikai komfortja megfelelően kiválasztott szigete-
léssel befolyásolható? Mi igen!
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econ hoMe - örbottyán - bb industry



LAKÓHÁZ
Kényelmes és fenntartható otthon mindenkinek

korcolt féMleMezfedés taréj szeleMen

tüzgátló gipszkarton borítás

tuzgátló gipszkarton borítás

felület huto/futo panel

párazáró fólia

építoleMez (hocsillapitó)
vakolt hoMlokzat

fa zsalugáter árnyékoló

aluMiniuM nyílászáró keretMerevítéssel

féM tartószerkezet gipszkarton burkolathoz

konténer szerkezete

korcolt féMleMezfedés

szellozo alátétszonyeg

deszkaaljzat

deszkaaljzat

hoszigetelés szarufák között

hoszigetelés (szálas)

hoszigetelés (extrudált)
aljzat tartószerkezete

ellenlécezés/légrés

ellenlécezés/légrés

   Az otthonunk az ahol a legtöbb időt töltjük, ahol szeretnénk magunkat jól érezni és biztonságban lenni. Életvi-
telünknek megfelelően különböző méretű, felszereltségű és kialakítású ingatlanra van szükségünk. A konténerek 
egymás mellé / felé helyezésével variánsok sokasága hozható létre. Minden akadály nélkül épülhet lapostetős 
vagy magastetős fedéssel, egy- vagy többszintes kivitelben. A kontérek kötött méretei sosem mennek a használ-
hatóság  rovására, - ha nem kérik külön - a konténerek szerkezete teljesen eltűnik és nem látható. A legújabb gé-
pészeti, elektromos technológiák alkalmazásával egészséges és a környezetre is figyelő otthonokat teremthetünk.
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econ holiday - perla adria - bb industry 



NYARALÓ
Pihenés és kikapcsolódás bárhol és bármikor

  Kikapcsolódásra, pihenésre mindenkinek szüksége van, egy kényelmes kis nyaraló menedékhely lehet a város 
és a mindennapok zajától. A konténerekből kialakított nyaraló épületek könnyen telepíthetőek, alacsonyabb be-
kerülési költségűek és alkalmazkodnak a helyszín adottságaihoz. Csak a megrendelőn múlik, hogy milyen  házat 
képzel el magának, melyet ha a helyzet úgy kíván mobil épületté lehet tervezni, így az esetleges költöztetésnek nem 
lesz akadálya. Okos megoldásokkal kis épületből is ki lehet hozni a maximumot!

zöld teto

vízszigetelés

hoszigetelés

trapézleMez fedés

álMennyezet

árnyékolás

konténer váz

padozat

kültéri fa burkolat

kültéri fa hoMlokzat burkolat

lécezés

féM vázszerkezet

szálas hoszigetelés

konténer oldalfala

gipszkarton fal vázszerkezet

rétegelt leMez

hoszigetelés

trapézleMez
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econ office - beMutatótereM / ngbsh irodaház - bb industry



IRODAHÁZ
Kicsitol a nagyig 

   Legyen szó egy elemből álló kiállító épületről vagy több szintes irodaházról, ezek mind megvalósíthatóak kon-
ténerből. Egy cég működése során változhatnak a körülmények, folyamatos növekedés során az alkalmazottak 
száma nő ezzel párhuzamosan az iroda és raktározási igények is nőhetnek. Ezt a dinamikus fejlődést nem minden 
iroda tudja követni, költözésre kényszerítheti a cégeket. A konténerek alkalmazásával ez a fajta bővülés kalku-
lálható és a megfelelő időben létrehozható. Természetesen olyan lehetőség is van, hogy sok „kis” irodát hozzunk 
létre, melyek az ország különböző helyein azonos arculattal tudják képviselni az adott céget.
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Magyari László
ügyvezeto igazgató

+36 30 395 98 58
magyari.laszlo@bbindustry.hu

Iroda

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 111-113

Online

www.bbindustry.hu
www.bbindustry.wordpress.com

www.facebook.com/bbindustry/

ELÉRHETŐSÉGEINK
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I N D U S T R Y
we build the past in the spirit of the future...

BB


