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LEIER ELEMEK
HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁSA 
– Leier
A kivitelezés ütemezése szerint, előre 
egyeztetett időpontban szállítjuk az 
építkezés helyszínére a szükséges Leier 
elemeket.

SZERKEZETÉPÍTÉS
– Kivitelező
A kéregfalas technológiával egy 
szerkezetkész ház megépítése 
lényegesen gyorsabb és egyszerűbb, 
mint ami a hagyományos építési 
módoknál megszokott, így akár már 4 
nap alatt állhat is a szerkezet. 

BEKÖLTÖZÉS
Az előregyártott elemek rendkívül 
gyors helyszíni építésének 
köszönhetően akár már 4 hónap alatt 
birtokba vehetjük új otthonunkat. 

LEIER TÍPUSHÁZ KIVÁLASZTÁSA
– Építtető feladata
A telek beépíthetőségi adatainak ismeretében 
válaszd ki  a neked leginkább tetsző Típusházat! Ne aggódj, az 
egyes típustervek teljesen igényre szabhatók, így a tervek 
módosításának nincs akadálya. 

LEIER TÍPUSTERV 
IGÉNYLÉSE
– Építtető feladata
A típustervek igényléséhez keresd fel 
építész kollégánkat a +36-30/898-6653-as 
telefonszámon vagy a  tipushaz@leier.hu 
e-mail címen. A típustervek igény- lésének 
díja 300 000 Ft + ÁFA. Ez az összeg azonban 
az árkalkulációnál visszatérül az 
építőanyagok árából vagy levásárolható 
bármely viszonteladó partnerünknél. 

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ 
KIVÁLASZTÁSA
– Építtető feladata
Keress fel egy megbízható építészt, aki, ha 
szükséges,  elvégzi a Leier típusterveken az 
egyedi igényeidnek megfelelő módosítá- 
sokat, helyszínre igazítja azt, illetve elkészíti a 
bejelentési / engedélyezési tervdokumen- 
tációt. Természetesen a tervezési folyamat 
során sem engedjük el építészed kezét, 
szakembereink ingyenes konzultációs 
lehetőséget biztosítanak. 

TELEKVÁSÁRLÁS
– Építtető feladata
Fontos, hogy a típustervek kiválasztása előtt 
már rendelkezz közművesített telekkel.  

KIVITELEZŐ MEGBÍZÁSA
– Építtető feladata
Akár már a tervezés folyamata során is felkeresheted azt a 
szakmailag felkészült kivitelező csapatot, akiket szeretnél 
megbízni otthonod felépítésével. Fontos, hogy a Leier 
kivitelezést nem végez. Kivitelezőről saját magadnak kell 
gondoskodnod, de a megfelelő kivitelező csapat kiválasztásában 
segítségedre lehet kivitelezői adatbázisunk, melyet a 
https://www.leier.hu/kivitelezoi-adatbazis oldalon találsz.

ÁRKALKULÁCIÓ
– Leier
A bejelentési tervdokumentáció alapján kollégáink aktualizálják a Leier 
termékekre vonatkozó árkalkulációt.  Az árkalkuláció elfogadása és az abban 
szereplő termékek írásos megrendelését követően indul a gyártmánytervezés 
folyamata, majd a tervezett elemek gyártása akár már 4-8 hét alatt.

TÍPUSHÁZ VÁSÁRLÁS
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

TIPP!
Tekitsd meg videónkat is!
http://y2u.be/f-Q--UWU-c4
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LEIER ELEMEK
HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁSA 
– Leier
A kivitelezés ütemezése szerint, előre 
egyeztetett időpontban szállítjuk az 
építkezés helyszínére a szükséges Leier 
elemeket.

SZERKEZETÉPÍTÉS
– Kivitelező
A kéregfalas technológiával egy 
szerkezetkész ház megépítése 
lényegesen gyorsabb és egyszerűbb, 
mint ami a hagyományos építési 
módoknál megszokott, így akár már 4 
nap alatt állhat is a szerkezet. 

BEKÖLTÖZÉS
Az előregyártott elemek rendkívül 
gyors helyszíni építésének 
köszönhetően akár már 4 hónap alatt 
birtokba vehetjük új otthonunkat. 

LEIER TÍPUSHÁZ KIVÁLASZTÁSA
– Építtető feladata
A telek beépíthetőségi adatainak ismeretében 
válaszd ki  a neked leginkább tetsző Típusházat! Ne aggódj, az 
egyes típustervek teljesen igényre szabhatók, így a tervek 
módosításának nincs akadálya. 

LEIER TÍPUSTERV 
IGÉNYLÉSE
– Építtető feladata
A típustervek igényléséhez keresd fel 
építész kollégánkat a +36-30/898-6653-as 
telefonszámon vagy a  tipushaz@leier.hu 
e-mail címen. A típustervek igény- lésének 
díja 300 000 Ft + ÁFA. Ez az összeg azonban 
az árkalkulációnál visszatérül az 
építőanyagok árából vagy levásárolható 
bármely viszonteladó partnerünknél. 

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ 
KIVÁLASZTÁSA
– Építtető feladata
Keress fel egy megbízható építészt, aki, ha 
szükséges,  elvégzi a Leier típusterveken az 
egyedi igényeidnek megfelelő módosítá- 
sokat, helyszínre igazítja azt, illetve elkészíti a 
bejelentési / engedélyezési tervdokumen- 
tációt. Természetesen a tervezési folyamat 
során sem engedjük el építészed kezét, 
szakembereink ingyenes konzultációs 
lehetőséget biztosítanak. 

TELEKVÁSÁRLÁS
– Építtető feladata
Fontos, hogy a típustervek kiválasztása előtt 
már rendelkezz közművesített telekkel.  

KIVITELEZŐ MEGBÍZÁSA
– Építtető feladata
Akár már a tervezés folyamata során is felkeresheted azt a 
szakmailag felkészült kivitelező csapatot, akiket szeretnél 
megbízni otthonod felépítésével. Fontos, hogy a Leier 
kivitelezést nem végez. Kivitelezőről saját magadnak kell 
gondoskodnod, de a megfelelő kivitelező csapat kiválasztásában 
segítségedre lehet kivitelezői adatbázisunk, melyet a 
https://www.leier.hu/kivitelezoi-adatbazis oldalon találsz.

ÁRKALKULÁCIÓ
– Leier
A bejelentési tervdokumentáció alapján kollégáink aktualizálják a Leier 
termékekre vonatkozó árkalkulációt.  Az árkalkuláció elfogadása és az abban 
szereplő termékek írásos megrendelését követően indul a gyártmánytervezés 
folyamata, majd a tervezett elemek gyártása akár már 4-8 hét alatt.

TÍPUSHÁZ VÁSÁRLÁS
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

LEIER TÍPUSHÁZAK 
– gyors kivitelezés, méretpontos, kiemelkedő minőségű alapanyagokból

Miért is éri meg a Leier Típusházaiban gondolkodni?

Egy Leier Típusház tökéletes választás lehet azoknak, akik szeretnek elő-
re tervezni és a terveiket pontosan és kiszámíthatóan megvalósítani, mind 
anyagi, mind ütemezési szempontból.
Kínálatunkban 14 különböző alapterületű és elrendezésű típusház és 3 féle 
garázs található. A méretek tekintetében a 30 m2-es „garzonszerű” házaktól, 
egészen a nagy – 3-4 gyermekes – családok számára tervezett CSOK kompa-
tibilis 160 m2-es házakig minden igény teljesíthető.
A Leier típusházai olyan méretpontos előregyártott elemekből épül-
nek fel, amelyek nagyban megkönnyítik a kivitelezés folyamatát.
A kéregfalas technológiával egy szerkezetkész ház megépítése lényege-
sen gyorsabb és egyszerűbb, mint ami a hagyományos építési módoknál 
megszokott.
A jóval kevesebb szakembert és eszközt igénylő folyamat során az 
elemek ütemterv szerint érkeznek az építkezés helyszínére, ahol akár órák 
alatt a helyükre kerülnek a falak.
A Leier kéregfalakba már a gyártás során – a tervek szerint – beleke-
rülhetnek az elektromos szerelvények is, azaz az elektromos do-
bozok elhelyezése és a hozzájuk tartozó védőcsövezés helyszíni 
véséssel járó munkafázisa is kihagyható.
Ennek a megoldásnak köszönhetően a falak felülete sima, glettelésre kész, 
így még egy munkafázis megspórolható, hiszen nem kell vakolni – 
ezzel időt és pénzt takaríthatunk meg – arról nem is beszélve, hogy 
itt mindenképpen „egyenes” falakat kapunk a gyártási technológiának 
köszönhetően   .
Az egyes típusházak kérhetőek belső hőszigetelésű kéregfalakkal is.
A kiváló minőségű klímafödém rendszerünknek köszönhetően a ház 

hűtő- és fűtőrendszere megfelelhet a legszigorúbb energetikai elő-
írásoknak is.

FONTOS!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit adja, illetve az 
ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű 
nettó árkalkulációját. A honlapon feltüntetett árak a további szük-
séges építőanyagok és épületszerkezetek árát nem tartalmazzák 
(alapozás, aljzat, nyílászárók, szigetelések stb.).

A Leier kivitelezést nem  végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját 
hatáskörben kell gondoskodnia. Az előregyártott szerkezetek kivitelezésé-
re ajánlott partnereink megtalálhatók honlapunkon (www.leier.hu/kivite-
lezoi-adatbazis). A honlapon közzétett, Leier termékekkel dolgozó kivitele-
zők listája nem teljeskörű és kizárólag tájékoztató jellegű. Az adatbázisban 
szereplő vállalkozásokért, az általuk végzett munkáért a Leier Hungária Kft. 
felelősséget nem vállal. A Leier típusházakkal, előregyártott épí-
tőanyagokkal kapcsolatos kérdésekben keresse területi képvise-
lő kollégáinkat, vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollégánkkal 
a +36  30  898  6653 telefonszámon. A kivitelezést érintő kérdésekben 
kérjük, forduljon közvetlenül a kivitelező vállalkozásokhoz a megadott el-
érhetőségeiken! 
Fontos megjegyeznünk, hogy a vázlattervek nem helyettesítik az egyszerű 
bejelentéshez szükséges teljes tervdokumentációt. Azt az építtető a saját 
építészével készítteti el! A Leier vázlatterveit rendelkezésre bocsájtjuk 
továbbtervezésre szerkeszthető formátumban. Ennek díja a családi házak 
esetében 300.000 Ft+ÁFA, a garázsoknál 100.000 Ft+ÁFA, amely ösz-
szeg a későbbi Leier építőanyag vásárláskor bármelyik viszonteladó partne-
rünknél levásárolható!
A módosított tervek alapján létrejött házakhoz szükséges Leier építőanya-
gokra is természetesen ingyenesen készítünk tájékoztató jellegű árajánlatot.
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Duna ház nettó: 41,38 m2 | bruttó: 30,15 m2

Bodrog ház nettó: 92,56 m2 | bruttó: 72,00 m2

Marcal ház nettó: 70,00 m2 | bruttó: 85,20 m2

Tisza ház nettó: 30,00 m2 | bruttó: 30,15 m2

Rába ház nettó: 101,37 m2 | bruttó: 66,00 m2

Szamos ház nettó: 83,82 m2 | bruttó: 112,18 m2

Dráva ház nettó: 80,47 m2 | bruttó: 64,90 m2

Lajta ház nettó: 105,95 m2 | bruttó: 69,24 m2

Körös ház nettó: 149,73 m2 | bruttó: 113,83 m2
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Rábca ház nettó: 113,40 m2 | bruttó: 153,74 m2Mura ház nettó: 119,11 m2 | bruttó: 142,60 m2

Garázs I. nettó: 19,80-29,25 m2 | bruttó: 23,68-33,81 m2Sajó ház nettó: 139,04 m2 | bruttó: 191,68 m2

Maros ház nettó: 120,98 m2 | bruttó: 148,20 m2

Garázs II. nettó: 44,13-49,48 m2 | bruttó: 49,68-55,48 m2

Hernád ház nettó: 156,56 m2 | bruttó: 188,33 m2

Garázs III. nettó: 34,20-51,06 m2 | bruttó: 39,04-56,94 m2

TOVÁBBI 
TÍPUSOK 
HAMAROSAN...
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Bruttó alapterület 30,15 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 41,38 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 30,40 m2

Terasz összesen 18 m2

Tető típusa nyeregtető

Szobák száma nappali + 2 félszoba

Fürdőszobák száma 1

Szintek száma 2

Épületmagasság 4,09 m

Ideális 2 fő

DUNA HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 79 m2

Leier Mesterpanel LMP 21 m2

Leier LSK kémény 6,33 fm

Leier Zsalukő ZS15 1 m2

Leier Zsalukő ZS30 11 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 20 m2

MDVA 100 áthidaló 1 db

MDVA 125 áthidaló 1 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 18 m2

Kerti szegélykő 13 fm

Betoncserép Toscana fekete 480 db

Kúpcserép Toscana fekete 20 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 15 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz
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Bruttó alapterület 30,15 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 30,00 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 28,38 m2

Terasz összesen 18 m2

Tető típusa nyeregtető

Szobák száma nappali + 1 szoba

Fürdőszobák száma 1

Szintek száma 2

Épületmagasság 4,14 m

Ideális 2 fő

TISZA HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 87 m2

Leier Mesterpanel LMP 8 m2

Leier LSK kémény 5,67 fm

Leier Zsalukő ZS15 1 m2

Leier Zsalukő ZS30 11 m2

Leiertherm 10/50 válaszfaltégla 10 m2

MDVA 100 áthidaló 1 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 18 m2

Kerti szegélykő 13 fm

Betoncserép Toscana fekete 400 db

Kúpcserép Toscana fekete 15 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 10 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 64,90 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 80,47 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 77,78 m2

Terasz összesen 17,40 m2

Szobák száma  nappali + 3 szoba

Tető típusa nyeregtető

Szobák száma nappali + 3 szoba

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 2

Épületmagasság 5,24 m

CSOK  (1 gyerek)

Ideális 3-4 fő részére

DRÁVA HÁZ

10  |  LEIER TÍPUSHÁZAK



MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier húzott karú lépcső 1 db

Leier Kéregfal LKF 153 m2

Leier Mesterpanel LMP 31 m2

Leier LSK kémény 7 fm

Leier Zsalukő ZS15 1 m2

Leier Zsalukő ZS30 17 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 70 m2

MDVA 100 áthidaló 3 db

MDVA 125 áthidaló 3 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 18 m2

Kerti szegélykő 12 fm

Betoncserép Toscana fekete 870 db

Kúpcserép Toscana fekete 30 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 25 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 72,00 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 92,56 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 92,56 m2

Terasz 16,80 m2

Tető típusa nyeregtető

Szobák száma nappali + 3 szoba

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 2

Épületmagasság 5, 42 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 3-4 fő részére

BODROG HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier egyenes karú lépcső 1 db

Leier Kéregfal LKF 184 m2

Leier Mesterpanel LMP (földszint + emelet) 103 m2

Leier LSK kémény 6,67 fm

Leier Zsalukő ZS15 1 m2

Leier Zsalukő ZS30 19 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 92 m2

MDVA 100 áthidaló 3 db

MDVA 125 áthidaló 4 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 17 m2

Kerti szegélykő 12 fm

Betoncserép Toscana fekete 850 db

Kúpcserép Toscana fekete 20 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 15 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 66,00 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 101,37 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 92,96 m2

Nyitott terasz 18,48 m2

Szobák száma nappali + 4 szoba

Tető típusa nyeregtető

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 2

Épületmagasság 5,41 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 5 fő részére

RÁBA HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier egyenes karú lépcső 1 db

Leier Kéregfal LKF 200 m2

Leier Mesterpanel LMP (földszint + emelet) 83 m2

Leier LSK kémény 7,33 fm

Leier Zsalukő ZS30 18 m2

Leier Zsalukő ZS15 1 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 83 m2

MDVA 100 áthidaló 3 db

MDVA 125 áthidaló 6 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 18 m2

Kerti szegélykő 13 fm

Betoncserép Toscana fekete 870 db

Kúpcserép Toscana fekete 30 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 25 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 69,24 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 105,95 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 105,95 m2

Nyitott terasz 15,25 m2

Tető típusa lapostető

Szobák száma nappali + 4 szoba

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 2

Épületmagasság 6,51 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 5 fő részére

LAJTA HÁZ

16  |  LEIER TÍPUSHÁZAK



MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier egyenes karú lépcső 1 db

Leier Kéregfal LKF-s (belső hőszigeteléssel) 180 m2

Leier Klímafödém (földszint + emelet) 113 m2

Leier LSK kémény 6,67 fm

Leier Zsalukő ZS30 16 m2

Leier Zsalukő ZS15 38 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 89 m2

MDVA 100 áthidaló 3 db

MDVA 125 áthidaló 5 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 15 m2

Kerti szegélykő 12 fm

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

A Típusházhoz szükséges Leier termékek
nettó ára összesen klímafödémmel és belső
hőszigeteléssel (opcionális):

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 85,20 m2

Nettó alapterület 70,00 m2

Hasznos alapterület 70,00 m2

Terasz 21,30 m2

Tető típusa nyeregtető

Szobák száma nappali + 2 szoba

Fürdőszobák száma 1

Szintek száma 1

Épületmagasság 3,55 m

CSOK  (1 gyerek)

Ideális 2-3 fő részére

MARCAL HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 114 m2

Leier Mesterpanel LMP 49 m2

Leier LSK kémény 5,33 fm

Leier Zsalukő ZS15 1 m2

Leier Zsalukő ZS30 18 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 62 m2

MDVA 100 áthidaló 4 db

MDVA 125 áthidaló 3 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 21 m2

Kerti szegélykő 14 fm

Betoncserép Toscana fekete 1020

Kúpcserép Toscana fekete 30

Szellőzőcserép Toscana fekete 25

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 112,18 m2

Nettó alapterület 83,82 m2

Hasznos alapterület 83,82 m2

Terasz összesen 18,13 m2

Tető típusa nyeregtető

Szobák száma nappali + 3 szoba

Fürdőszobák száma 1

Szintek száma 1

CSOK  (2 gyerek)

Épületmagasság 3,35 m

Ideális 4 fő részére

SZAMOS HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 146 m2

Leier Mesterpanel LMP 91 m2

Leier LSK kémény 5 fm

Leier Zsalukő ZS15 2 m2

Leier Zsalukő ZS30 25 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 61 m2

MDVA 100 áthidaló 3 db

MDVA 125 áthidaló 4 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 17 m2

Kerti szegélykő 9 fm

Betoncserép Toscana fekete 1350 db

Kúpcserép Toscana fekete 45 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 30 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 113,83 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 149,73 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 149,73 m2

Terasz összesen 34,39 m2

Tető típusa lapostető

Szobák száma nappali + 5 szoba 

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 2

Épületmagasság 5,73 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 6 fő

KÖRÖS HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier egyenes karú lépcső 1 db felső, 1 alsó 
pihenős lépcső

Leier Kéregfal LKF  258 m2

Leier Klímafödém (földszint + emelet) 171 m2

Leier előregyártott pillér 1 db

Leier előregyártott gerenda 1 db

Leier LSK kémény 7 fm

Leier Zsalukő ZS30 30 m2

Leier zsalukő ZS15 31 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 89 m2

MDVA 100 áthidaló 4 db

MDVA 125 áthidaló 5 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 34 m2

Kerti szegélykő 22 fm

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

A Típusházhoz szükséges Leier termékek 
nettó ára klímafödémmel (opcionális):

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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MURA HÁZ

Bruttó alapterület 142,60 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 119,11 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 119,11 m2

Terasz összesen 20 m2

Tető típusa nyeregtető

Szobák száma nappali + 4 szoba

Fürdőszobák száma 1

Szintek száma 1

Épületmagasság 3,67 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 5 fő
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További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!

MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 146 m2

Leier Mesterpanel LMP 128 m2

Leier Zsalukő ZS30 30 m2

Leier LSK kémény  6,67 fm

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 92 m2

MDVA 100 áthidaló 2 db

MDVA 125 áthidaló 3 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 20 m2

Kerti szegélykő 13 fm

Betoncserép Toscana fekete 1740 db

Kúpcserép Toscana fekete 42 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 32 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:
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MAROS HÁZ

Bruttó alapterület 148,20 m2

Össz. nettó alapterület (földszint + emelet) 120,98 m2

Hasznos alapterület (földszint + emelet) 120,98 m2

Terasz összesen 21 m2

Tető típusa nyeregtető

Szobák száma nappali + 4 szoba 

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 1

Épületmagasság 3,38 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 5 fő
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További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!

MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 165 m2

Leier Mesterpanel LMP 130 m2

Leier Zsalukő ZS30 35 m2

Leier LSK kémény 6,00 fm

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 77 m2

MDVA 100 áthidaló 2 db

MDVA 125 áthidaló 2 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 23 m2

Kerti szegélykő 13 fm

Betoncserép Toscana fekete 1760 db

Kúpcserép Toscana fekete 52 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 40 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:
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Bruttó alapterület 153,74 m2

Nettó alapterület 113,40 m2

Hasznos alapterület 113,40 m2

Teraszok összesen 33,93 m2

Tető típusa lapostető

Szobák száma nappali + 4 szoba

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 1

Épületmagasság 3,50 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 5 fő részére

RÁBCA HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 153 m2

Leier Klímafödém 137 m2

Leier LSK kémény 5 fm

Leier Zsalukő ZS30 30 m2

Leier Zsalukő ZS15 30 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 88 m2

MDVA 100 áthidaló 4 db

MDVA 125 áthidaló 5 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 34 m2

Kerti szegélykő 12 fm

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

Típusházhoz szükséges Leier termékek nettó 
ára összesen klímafödémmel (opcionális):

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 191,68 m2

Nettó alapterület 139,04 m2

Hasznos alapterület 139,04 m2

Terasz összesen 50 m2

Tető típusa lapostető

Szobák száma nappali + 4 szoba

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 1

Épületmagasság 3,50 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 5 fő

SAJÓ HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 196 m2

Leier Klímafödém 170 m2

Leier LSK kémény 5 fm

Leier Zsalukő ZS30 40 m2

Leier Zsalukő ZS15 35 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 86 m2

MDVA 100 áthidaló 2 db

MDVA 125 áthidaló 4 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 48 m2

Kerti szegélykő 23 fm

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

Típusházhoz szükséges Leier termékek nettó 
ára összesen klímafödémmel (opcionális): 

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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Bruttó alapterület 188,33 m2

Nettó alapterület 156,56 m2

Hasznos alapterület 156,56 m2

Terasz 36, 50 m2

Tető típusa lapos és félnyereg

Szobák száma nappali + 4 szoba

Fürdőszobák száma 2

Szintek száma 1

Épületmagasság 3,58 m

CSOK  (3 vagy több gyerek)

Ideális 5 fő részére

HERNÁD HÁZ
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MŰSZAKI TARTALOM

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF és LKF-s 
(belső hőszigeteléssel) 254 m2

Leier Mesterpanel LMP 169 m2

Leier LSK kémény 6 fm

Leier Zsalukő ZS30 42 m2

Leier Zsalukő ZS15 35 m2

Leiertherm 10/50 válaszfal tégla 102 m2

MDVA 100 áthidaló 4 db

MDVA 125 áthidaló 5 db

MDVA 175 áthidaló 1 db

Kaiserstein Taverna színes térkő 32 m2

Kerti szegélykő 16 fm

Betoncserép Toscana fekete 680 db

Szellőzőcserép Toscana fekete 15 db

Típusházhoz szükséges Leier 
termékek nettó ára összesen:

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját hatás-
körben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszín-
re szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a ház típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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GARÁZS I.
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Variáció 1

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 53 m2

Leier Mesterpanel LMP 21 m2

Leier Zsalukő ZS30 10 m2

A GARÁZS I.-hez 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen:

Variáció 2

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LK 61 m2

Leier Mesterpanel LMP 28 m2

Leier Zsalukő ZS30 11 m2

A GARÁZS I.-hez 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen:

Variáció 3

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LK 62 m2

Leier Zsalukő ZS30 12 m2

A GARÁZS I.-hez 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen:

MŰSZAKI TARTALOM

23,68 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

19,80 m2

31,36 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

27,00 m2

33,81 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

29,25 m2

BEFOGLALÓ MÉRET: 3,70 X 6,40 m BEFOGLALÓ MÉRET: 4,90 X 6,40 m BEFOGLALÓ MÉRET: 4,90 X 6,90 m

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját ha-
táskörben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszínre 
szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a garázs típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!
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55,48 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

GARÁZS
27,60 m2

KOCSIBEÁLLÓ
21,88 m2

51,75 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

GARÁZS
25,35 m2

KOCSIBEÁLLÓ
20,71 m2

49,68 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

GARÁZS
21,45 m2

KOCSIBEÁLLÓ
22,68 m2

BEFOGLALÓ MÉRET: 7,60 X 7,30 mBEFOGLALÓ MÉRET: 7,50 X 6,90 mBEFOGLALÓ MÉRET: 7,20 X 6,90 m

Variáció 1

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 64 m2

Leier előregyártott gerenda 0,50 m3

Leier Zsalukő ZS30 14m2

A GARÁZS II.-hez 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen: 

Variáció 2

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 60 m2

Leier Mesterpanel LMP 47 m2

Leier előregyártott gerenda 0,50 m3

Leier Zsalukő ZS30 14 m2

A GARÁZS II.-hez 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen:

 

Variáció 3

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 75 m2

Leier Mesterpanel LMP 51 m2

Leier előregyártott gerenda 0,50 m3

Leier Zsalukő ZS30 15 m2

A GARÁZS II.-hez 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen:

MŰSZAKI TARTALOM

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját ha-
táskörben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszínre 
szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a garázs típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!

LEIER TÍPUSHÁZAK  |  37



20 5,70 20

20
6,0

0
20

6,10

6,4
0

20 6,90 20

20
6,5

0
20

7,30

6,9
0

20 7,40 20

20
6,9

0
20

7,80

7,3
0

GARÁZS III.

VARIÁCIÓ 1 VARIÁCIÓ 2 VARIÁCIÓ 3

38  |  LEIER TÍPUSHÁZAK



39,04 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

GARÁZS
34,20 m2

50,37 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

GARÁZS
44,85 m2

56,94 m2
BRUTTÓ ALAPTERÜLET:

GARÁZS
51,06 m2

BEFOGLALÓ MÉRET: 6,10 X 6,40 m BEFOGLALÓ MÉRET: 7,30 X 6,90 m BEFOGLALÓ MÉRET: 7,80 X 7,30 m

Variáció 1

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 56 m2

Leier Zsalukő ZS30 12 m2

A GARÁZS III.-hoz 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen:

Variáció 2

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 62 m2

Leier Üreges Födémpalló LÜF 47 m2

Leier Előregyártott gerenda 1,00 m3

Leier Zsalukő ZS30 14 m2

A GARÁZS III.-hoz 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen:

Variáció 3

TERMÉK NEVE SZÜKSÉGES 
MENNYISÉG

Leier Kéregfal LKF 61 m2

Leier Üreges Födémpalló LÜF 53 m2

Leier Előregyártott gerenda 0,90 m3

Leier Zsalukő ZS30 15 m2

A GARÁZS III.-hoz 
szükséges Leier termékek 
nettó ára összesen:

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy vegye fel a kapcsolatot építész kollé-
gánkkal a +36 30/898-6653-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Leier a típusházak ötleteit 
adja, illetve az ezekhez a házakhoz szükséges összes Leier építőanyag tájékoztató jellegű árkalkulációját. 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegű nettó termékárak, nem tartalmazzák a szállítás és a kivitelezés 
költségét valamint a további szükséges építőanyagok és épületszerkezetek (alapozás, aljzat, nyílás-

zárók, szigetelések stb.) árát. A Leier kivitelezést nem végez. Kivitelezőről a megrendelőnek saját ha-
táskörben kell gondoskodnia. A szerződés Ön és építőanyag kereskedő partnerünk között jön majd létre. Az 
előre gyártott elemeket az írásos rendeléstől számított akár 4-8 héten belül tudjuk az építési helyszínre 
szállítani. Amennyiben minden Leier termék beépítésre kerül, a garázs típustervét ajándékba adjuk Önnek! **
** a típusterv a komplett engedélyezési tervdokumentációval nem egyenértékű terv!

MŰSZAKI TARTALOM
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A KÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK OKLEVELET KAPNAK

Várjuk az előregyártott technológia iránt érdeklődő kivitelezők jelentkezését a vasbeton@leier.hu e-mail címre.

I N G Y E N E S
ELMÉLETI OKTATÁS ÉS 
GYAKORLATI BEMUTATÓ 
A LEIER GYŐRI TANPÁLYÁJÁN

SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK 
ELŐREGYÁRTÁSSAL



JEGYZETEK
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Leier Hungária Kft. • 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Tel.: +36 96/512-000

E-mail: ertekesites@leier.hu

www.leier.hu/tipushazak
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