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LAKÓJURTA
HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ

„Fékezd be a hétköznapod:
lassíts kicsit, állj meg középen...
Ott ahol minden érzékelés
egyforma távolságból
ér oda Hozzád,
s az anyag visszhangozza a
mozdulatot…”
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Múlt és jelen
A jurták iránti érdeklődés az elmúlt években fokozatosan nőtt,
és ez a folyamat várhatóan folytatódik a jövőben is.
Az eleinte inkább a hagyományőrzéshez kapcsolódó, a múlt
hagyatékaként számon tartott jurta sátor ma már komoly
perspektívát nyújtó lehetőségeket kínál közösségi terek
kialakítására, magas komfortot biztosító rekreációs és
szálláshely-szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan,
vagy
akár
állandó, lakás céljául szolgáló otthonként.

Inspiráció
A „modern jurta” fogalom kialakulása, fejlődése elsősorban
azon lelkes és elszánt „jurtásoknak” köszönhető, akik az
igényeiket készek megfogalmazni és folyamatosan mind
nagyobb és merészebb „jurtás álmokat” szőnek.
Köszönettel tartozunk mindannyiuknak, hiszen az ő álmaik
indítanak minket arra, hogy egyre tartósabb, megbízhatóbb,
komfortosabb jurtákat építsünk, és kínáljunk érdeklődőinknek
olyan szívesen, amilyen szívesen ők is álmodoznak velünk együtt
egy kerekebb, és békésebb világról…
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Minőség és megbízhatóság
A növekvő igények, és számos negatív tapasztalat arra indított
minket, hogy ne érjük be kizárólag a jurta „kerekségének”
csodájával, hanem megkeressük azokat az anyagokat és
technológiai
megoldásokat,
melyek
egyszersmind
leszámolnak minden, a kényelem rovására vállalt elvtelen
kompromisszummal, és a jurta formavilágában rejlő
varázslatot a lehető legmagasabb komfortérzettel együtt
biztosítják.

Innováció
Olyan anyagokat és technológiai újításokat alkalmazunk,
melyek a „jurta gondolatiságába” tökéletesen illeszkednek,
ugyanakkor a legmodernebb építőipari, textilipari és egyéb
iparágakban járatos innovatív technológiák előnyeit is az
igények kielégítésének szolgálatába állítják.

Komfort és kényelem
Ma már természetes, hogy a jurta tündökén át egész évben
megcsodálható a nap és a csillagok ragyogása egy nyitható,
víztiszta plexi búrán keresztül, mint ahogy az az igény is, hogy
a jurtának legyen ablaka, esetleg több ajtaja.
Arról,
amit
egy
átlagos
lakóháznál
megszoktunk,
semmiképpen nem kell lemondanunk. A megvalósítható
elképzeléseknek, igényeknek csak a képzelet szab határt.
A lakójurta fűtése szinte minden ismert fűtési megoldással
megoldható. A hagyományos fatüzelés mellet szóba jöhet az
elektromos fűtőberendezések széles skálája, valamint a
legmodernebb hőszivattyús megoldások is, melyek a nyári
kánikula idején hűteni is képesek a belső teret.
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Technológia
Szerkezet






stabil vázszerkezet, I. osztályú és osztályon felüli műszárított
borovi és vörösfenyő anyagból
keregefal léc-kapcsolatok a hagyományos ló-, ill.
marhabőr szegek helyett horganyzott, belsőkulcsnyílású
csavarokkal
biztosítottak,
melyek
esztétikusak,
és
megnövelt stabilitást adnak a vázszerkezetnek.
nyílászárók szabadon variálhatók a tervezett funkció szerint
a tündök fedése egy nagyszilárdságú plexi kupolával
történik, mely a belső térből egy kézi forgató kar
segítségével nyitható 15° szögben a hatékonyabb légcsere
és a belső tér természetes fénnyel történő intenzív
megvilágítása érdekében

Szigetelés


a lakójurta szigetelése egy 40 mm vastag speciális, légréssel
ellátott passzív rendszerű szigetelés, mely 5 féle anyag
felhasználásával, 9 rétegben gondoskodik a belső légtér
temperálásáról (télen a meleget, nyáron a hűvös levegőt
tartja meg), egyidejűleg az esetlegesen megjelenő
párásodás káros hatásainak kiküszöbölésére is alkalmas
azáltal, hogy a pára elvezetéséről is gondoskodik a passzív
házaknál alkalmazott technológiákhoz hasonló módon

Külső ponyva




a külső takaróponyva egy csúcsminőségű, impregnált,
vízzáró és egyben lélegző nagyszilárdságú poliészter
ponyva. A speciális, vízzáró varratokkal konfekcionált
vászon tartósan időjárásálló, hosszútávon garantálható
minőséggel.
a könnyen tisztítható lábazati sárvédő nevében is
megjelenő funkcióján túl esztétikai szempontokat is szolgál.
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Műszaki paraméterek
Méretek
6 méteres lakójurta
Átmérő: 6,00 m
Falmagasság: 1,70 m
Tündök magassága: 3,00 m
Tündök átmérője: 1,20 m
Alapterület: 28 m2
Légtér: 60 m3

8 méteres lakójurta
Átmérő: 8,00 m
Falmagasság: 1,70 m
Tündök magassága: 3,30 m
Tündök átmérője: 1,70 m
Alapterület: 50 m2
Légtér: 110 m3

Egyedi méretek
A 6 és 8 méteres méreteken túl 4 és 8 méter között bármilyen
méretű jurtát el tudunk készíteni az egyedi igényeknek
megfelelően.
A 6 méteres átmérőig Istenfa (tündök támasz) nélkül biztosítható
a szükséges stabilitás. A 6 méter feletti méretek esetén
mindenképpen javasolt a tündök, vagyis a teljes tetőzet
megtámasztása Istenfával.

Extra méretek
8 méter átmérő felett a faszerkezet stabilitása egy robosztusabb,
kisebb rúdszámú, ugyanakkor nagyobb keresztmetszeti
méretekkel készült szerkezettel biztosítható. Ilyen extra méretigények kielégítése egyedi tervezést igényel.
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Jurta fűtése
A modern hűtő-fűtő klímaberendezések fűtő funkcióját sokan ismerik,
viszont sokan talán még nem tudják,
hogy ezek a berendezések már nem
csak átmeneti időszakban használhatók fűtésrásegítésként meglévő
fűtési rendszerek mellett komfortfokozásra.
A legmodernebb inverteres klímaberendezések (hőszivattyúk) ma már
képesek akár -20°C külső hőmérséklet
mellett is fűteni lakótereket, ráadásul
jelentősen alacsony ráfordításigény
mellett.

A hőszivattyúk működésének elve alapján
ezek a berendezések az elektromos
áramot nem közvetlenül hő termelésére
használják, hanem a külső levegő hőjének
a lakótérbe juttatását oldják meg úgy,
hogy a külső hőmérséklet jelentősen
alacsonyabb is lehet a belső térben elérni
kívánt hőmérsékletnél.
Ennek eredményeképpen a berendezés
által
felvett
elektromos
áram
teljesítményének a többszörösét képesek
kalorikus
teljesítményként
a
lakótér
fűtésére fordítani, következésképpen az
összes lehetséges jurta-fűtési megoldás
közül a leggazdaságosabb üzemeltetésű
lehetőséget nyújtják amellett, hogy
alkalmasak páramentesítésre, levegőtisztításra, ill. nyáron a jurta klimatizálására is.
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Dobogó
A lakójurta dobogójával
követelmények:







szemben

támasztott

legfontosabb

jurta önsúlyának, és hasznos terheinek átadása az altalajra
stabil belső járófelület biztosítása
hőszigetelés
párazárás
rágcsálóvédelem
aljzat átszellőztetettségének biztosítása

Biztos lábakon
A dobogó kialakítását a megrendelő is elvégezheti, ehhez biztosítjuk
a szükséges szakmai háttértámogatást, szükség esetén részletes
specifikációt adunk a munkálatok szakszerű lefolytatásához. Az
általunk javasolt megoldás a képeken látható.
 A csapadékvíz elvezetését biztosító tereprendezés után egy
a szükséges mértékben tömörített zúzottkő ágyazat kerül
kialakításra.
 A dobogó vázszerkezetét 10 x 15 cm-es gerendák és a rájuk
merőleges kiosztású 5 x 10 cm-es pallók alkotják.
 A szigetelés a pallók közé kerül 10 cm-es vastagságban,
anyaga extrudált polisztirol.
 A hőszigetelésre egy párazáró fólia kerül, majd 2 réteg OSB
lemez, eltolt, dilatációs hézagokkal kialakított illesztésekkel,
mezőben is rögzítve, mely a stabil belső járófelületet
biztosítja.
 A végső padlóburkolatot a jurta felállítását követően lehet
kialakítani a tervezett funkció szerint. E tekintetben minden,
lakóházaknál is alkalmazott hideg és meleg burkolat szóba
jöhet. Ide sorolhatók a parketták széles választéka, a laminált
padlók, a hajópadló, vagy a 100%-ban megújuló,
természetes anyagokból készült linóleum padlóburkolatok.
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Jurta megrendelése
Előkészületek, tervezés
Egy lakójurta elkészítése több hónapig tartó, alapos
előkészítést igénylő folyamat. Az előkészületek főbb lépései:
Előzetes tájékozódás, információkérés
 telefonos, vagy személyes érdeklődés, bemutató jurta
személyes megtekintése előre egyeztetett időpontban
Igények megfogalmazása
 funkció, méret, nyílászárók, határidő, stb.
Telepítés helyszínének megismerése
 település, cím / helyrajzi szám, valamint a
pontos
elhelyezkedés
meghatározása
szükséges
Vázlatterv készítés
 alapadatok feldolgozása rajzi formában,
szükség esetén 3D modellt készítünk

Megrendelés, szerződéskötés
Elfogadott kialakítás ajánlatba foglalása
 az árlistában ismertetett árak alapján
névre szóló ajánlatot készítünk, műszaki
leírással, fizetési ütemekkel, ill. a várható
határidővel.
Elfogadott ajánlat alapján szerződéskötés
 kölcsönös
elköteleződés,
benne:
műszaki leírás, fizetési ütemek, anyagárelőleg,
vállalási
határidő,
garanciavállalás, kötbér, stb.
A
megrendelés
fenti
lépésein
túl
természetesen további kérdések, feladatok,
teendők
is
felmerülhetnek
(megelőző
tereprendezés, extrém helyi adottságok,
megközelíthetőség nehézsége), melyeket
minden esetben maximális rugalmassággal
kezelünk.
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Galéria
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„…Ahol megül Benned a csend
és átölel a tér, ahol körötted
ráncok nélkül fut vissza
önmagába a horizont.
Nézz fel:
ablaka nyílik
homlokod fölött
minden gondolatnak...”
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