
 

 
 
 

LAKÁSFELÚJÍTÓS KISOKOS 
	
Ahhoz,	hogy	a	lakásfelújításunk	során	ne	érjenek	meglepetések	jó	
tisztában	 lenni	 bizonyos	 dolgokkal.	 Ilyen	 a	 felújítás	 folyamata	 is,	
hiszen	 nem	 árt	 ha	 tudjuk,	 hogy	 mire	 számíthatunk	 a	 következő	
néhány	 hétben.	 A	 lakásfelújítás	 komoly	 dolog,	 még	 akkor	 is,	 ha	
mindenki	ért	hozzá.	10	millió	szaki	országa	vagyunk	J	

	
	
	
	
	
	

	
Ne	 higgyünk	 azoknak	 a	meséknek,	 hogy	 összejöttek	 barátok	 egy	
hétvégére	páran,	és	simán	megcsináltak	mindent.	Először	is,	amikor	
ténylegesen	jönni	kell,	akkor	hirtelen	senki	sem	ér	rá.	Másodszor,	
ha	a	munka	mégsem	olyan	egyszerű,	mint	azt	elsőre	gondolták	és	
esetleg	nem	úgy	sikerül,	akkor	kié	a	felelősség	és	a	többletköltség?		
	
Egy	lakásfelújítás	sok	egymásra	épülő	munkafolyamatból	áll,	olyan,	
mint	 egy	 láncreakció.	 Tudnunk	 kell,	 hogy	 melyik	 munkafolyamat	
melyik	 után	 következik,	 melyik	 munkafolyamatra	 mikor,	 milyen	
szakit	 kell	 hívni.	 Mindennek	 folyamatosan	 és	 gördülékenyen	 kell	
mennie,	hogy	ne	legyenek	felesleges	szünetek	a	munkában	és	nem	
mindegy	az	sem,	hogy	milyen	színvonalon	készül	el.	
	
Nézzük	meg	pontosan,	hogy	milyen	munkákból	áll	egy	teljes	körű	
lakásfelújítás,	 mi	 miután	 következik	 és	 melyik	 munkát	 ki	 végzi.	

1.	NE	HIGGYEN	A	TÜNDÉRMESÉKBEN	



Olyan	 felújítást	 vegyünk	alapul,	 amikor	mindenhez	hozzányúlunk,	
és	mindent	kicserélünk.	
	

	
	
	
	

	
A	tervezés	az	első	és	legfontosabb	pont.	Itt	kezdődik	a	felújítás,	ne	
sajnáljuk	 rá	 az	 időt,	 akár	 heteket,	 is	 hogy	 minél	 alaposabban	
átgondoljuk,	megtervezzük	és	összeírjuk	a	terveinket.	
Fontos	 átgondolnunk,	 hogy	 mekkora	 felújítás	 lesz?	 Teljes	 vagy	
részleges?	Lesz-e	falmozgatás,	falon	belüli	víz	és	elektromos	vezeték	
csere,	 nyílászáró	 csere,	 fűtéskorszerűsítés?	 Hol	 fogunk	 közben	
lakni?	Mi	lesz	a	bútorokkal?	Mi	az,	amit	mindenképp	meg	akarunk	
változtatni	vagy	át	akarunk	építeni?	Mi	az,	ami	nem	tetszik	most,	
vagy	 nem	működik?	Ne	 akarjuk	 ezt	 a	munkát	megspórolni,	mert	
nem	 fogjuk	 tudni.	 A	 kivitelező	 ugyanis	 fel	 fogja	 tenni	 ezeket	 a	
kérdéseket,	 csak	 akkor	 már	 nem	 biztos,	 hogy	 lesz	 annyi	 időnk	
alaposan	átgondolni	és	utánajárni	mindennek.		
	

	
	
	
Vegyünk	 elő	 egy	 méretarányos	 alaprajzot	 és	 kezdjünk	 el	
gondolkozni.	 Ha	 már	 tudjuk,	 hogy	 mit	 akarunk	 a	 lakással,	 akkor	
jöhetnek	 a	 részletek.	 Nagyon	 fontos	 még	 itt	 a	 legelején	
megtervezni,	 hogy	 hol	 lesznek	 a	 vizes	 kiállások	 (zuhanyzó,	 kád,	
mosdó,	 bojler,	mosógép,	mosogató,	mosogatógép,	wc,	 stb)	 és	 az	
elektromos	kiállások.	Hol	milyen	világítás	lesz,	hogy	fogjuk	kapcsolni	
a	 lámpákat,	 hol	 lesznek	 a	 villanykapcsolók,	 hova	 kell	 konnektort	
kiépíteni,	 tv,	 internet	 kiállást	 csinálni?	Meg	 kell	 vizsgálni,	 hogy	 a	
tervezett	elektromos	fogyasztókat	elbírja-e	a	jelenlegi	hálózat,	vagy	
bővíteni	kell?		
	

2.	OKOS	TERVEZÉSSEL	ÉLMÉNY	LESZ	A	FELÚJÍTÁS	



Láthatjuk,	hogy	ezek	pontos	meghatározásához	az	sem	árt,	ha	már	
most	 tudjuk,	 hogy	 hogyan	 fogjuk	 berendezni	 a	 lakást,	 hogy	 a	
konnektorok,	kapcsolók,	lámpák	jó	helyre	kerüljenek.	Tehát	nem	árt	
egy	berendezési	terv	sem.	Utólag	kapni	észbe	és	változtatni,	plusz	
konnektorokat	kiépíteni	mindig	macerás	és	költséges,	úgyhogy	jobb	
előre	gondolkozni.		
Tehát	 láthatjuk,	hogy	már	az	első	kapavágás	előtt	 kelleni	 fog	egy	
terv	arról,	hogy	mit	akarunk	megcsinálni,	egy	terv	a	víz	kiállásokról,	
egy	az	elektromos	kiállásokról,	és	egy	a	berendezésről.	
	
Tipp:	Ha	ez	nagy	falat	nekünk	és	jól	jönne	egy	rutinos	segítség,	akkor	
forduljunk	 belsőépítész	 tervezőhöz.	 Egy	 tervező	 sokszor	 végig	
csinálta	már	 ezeket,	 úgyhogy	 ha	 hozzá	 fordulunk,	 akkor	 biztosak	
lehetünk	benne,	hogy	nem	marad	ki	semmi.	Saját	magunk	döntjük	
el,	 hogy	 csak	 egy	 konzultációra	 keressük	 fel,	 vagy	 csak	 egy	
méretarányos	 alaprajzot	 készíttetünk	 vele,	 hogy	 az	 alapján	 mi	
tudjunk	 tovább	 tervezni,	 vagy	 egy	 komplett,	 3D-s	 látványtervet	
kérünk	berendezési	rajzokkal	együtt,	de	mindenképp	nagy	segítség	
tud	 lenni	 egy	 tapasztalt	 profi,	 akihez	 tudunk	 fordulni	 a	
kérdéseinkkel.		
	
A	kivitelezőknek	 is	sokkal	egyszerűbb	egy	 jól	átgondolt,	mindenre	
kiterjedő	 terv	 alapján	 dolgozniuk.	 Ha	 a	 kivitelezőnek	 a	 kezébe	
nyomjuk	 a	 tervező	 által	 készített	 tervet,	 akkor	 biztosak	 lehetünk	
benne,	hogy	minden	oda	fog	kerülni,	ahová	megálmodtuk.		
	

	
	
	
	

	
	

Miután	 már	 pontosan	 tudjuk,	 hogy	 mit	 akarunk,	 a	 következő	
folyamat,	hogy	kiválasszuk	a	megfelelő	vállalkozót	hozzá.	Ha	számít	
Önnek	az	idő,	a	pénz	és	a	befektetett	energia,	akkor	mindenképpen	
célszerű	 generálkivitelezőben	 gondolkoznia.	 Így	 Önnek	 nem	 kell	
minden	munkafolyamatra	szakikat	keresgélni,	ajánlatokkal	bajlódni,	
összeszervezni	 a	munka	 folyamatosságát,	 ellenőrizni	 a	 kivitelezés	
színvonalát,	 parttalan	 vitákba	 bocsátkozni,	 felelősségi	 kérdések	
miatt	konfliktusba	bonyolódni.		
	
Ha	 Ön	 generállal	 dolgoztat,	 akkor	 Önnek	 csak	 egy	 emberrel	 kell	
tartania	 a	 kapcsolatot,	 leegyeztetni	 az	elképzeléseket,	 egy	ember	
tartja	kézben	az	összes	folyamatot	és	nem	utolsó	sorban	vállalja	a	
felelősséget.		

	

3.	TARTSA	EGY	KÉZBEN	LAKÁSÁNAK	FELÚJÍTÁSÁT	



	
	

	
Egy	generálkivitelező	összeszokott	fix	csapattal	dolgozik,	és	minden	
szakterületre	 megvan	 a	 megfelelő	 embere.	 Ő	 szervezi	 össze	 a	
munkafolyamatokat,	így	Ön	időt,	pénzt	és	energiát	spórol	meg.		
	
Ne	dőljön	be	az	Olcsó	Jánosoknak,	akik	megcsinálják	„okosba”,	mert	
olcsó	 húsnak	mindig	 híg	 a	 leve,	 és	 a	 végén,	mire	 az	 összes	 hibát	
helyrehozzák,	Önnek	sokkal	 többe	fog	kerülni	a	 felújítás,	mint	azt	
szerette	volna.		
	
Kérje	meg	az	ismerőseit,	hogy	ajánljanak	olyan	vállalkozót,	aki	nála	
már	dolgozott	és	akivel	meg	voltak	elégedve.	Ha	nincs	ilyen,	akkor	
nézzen	 szét	 az	 interneten,	 ahol	 rengeteg	 generálkivitelezőt	 talál.	
Nézze	 meg	 a	 referenciáit,	 az	 alapján	 már	 látja,	 hogy	 milyen	
minőségben	dolgoznak.	Vállal-e	garanciát	a	munkájára?	Nézze	meg	
hogyan	 kommunikál,	 mit	 mutat	 magáról,	 hiszen	 a	 pénz	 mellett	
fontos	a	szimpátia	is.	Ha	valaki	mellett	leteszi	a	voksát,	akkor	vele	
együtt	 fog	 dolgozni	 hetekig,	 hónapokig,	 ezért	 fontos,	 hogy	
megtalálják	a	közös	hangot.		

	
Mielőtt	 megbízza	 a	 vállalkozót	 hívja	 ki	 a	 helyszínre,	 beszéljék	 át	
alaposan,	 hogy	mit	 szeretne,	 ha	 vannak	 tervek,	 azt	 adja	 át	 neki,	
beszéljék	 át,	 hogy	 a	 vállalási	 árban	 az	 építőanyagok,	 a	
segédanyagok,	a	sitt	elszállítása	benne	van-e,	vagy	Önnek	kell	azzal	
is	foglalkozni.		

	
Sok	szempont	van,	amit	figyelembe	kell	venni,	ne	a	pénz	legyen	az	
egyetlen.	Ha	döntött	 a	 vállalkozó	mellett,	 akkor	 kössenek	mindig	
szerződést,	 ez	 mindkettőjük	 érdeke,	 amiben	 részletesen	
megfogalmazzák,	hogy	mit	kell	csinálni,	mennyi	a	vállalási	ár,	ez	mit	
takar,	mi	a	határidő,	mennyi	a	kötbér	stb.	Az	is	a	komoly	vállalkozó	
ismérve,	ha	a	munkájáról	számlát	ad,	mert	akkor	biztosak	lehetünk	
benne,	hogy	a	garanciavállalását	is	komolyan	gondolja.	
	



	
	

	
	
	
	
	

	
	

A	 lakásfelújítás	 mindig	 a	 bontással	 kezdődik.	 Lebontják	 a	
burkolatokat,	 a	 szanitereket	 a	 szerelvényeket,	 padlót,	 parkettát,	
tapétát,	 ha	 kell	 elbontják	 a	 falat,	 kiszedik	 a	 falból	 a	 régi	 víz	 és	
elektromos	vezetékeket,	ajtókat.	Mindent	elbontanak,	amire	az	új	
lakásban	 nem	 lesz	 szükség.	 A	 sitt	 zsákokban	 vagy	 konténerben	
elszállításra	kerül.	Reméljük	a	bontás	során	semmi	olyan	dolog	nem	
derül	ki,	aminek	javítása	növelheti	a	költségeket.	
	
Tipp:	Itt	jegyezném	meg,	ha	nyílászárókat	szeretnénk	cserélni,	akkor	
célszerű	 minél	 előbb	 kihívni	 a	 szakembereket,	 hogy	 méretet	
vegyenek	az	ablakokról,	mert	minden	ablakot	egyedileg	gyártanak	
le,	és	az	bizony	időbe	telik.		
	
Ugyanez	vonatkozik	az	ajtókra	is,	ha	nem	kész	ajtót	veszünk,	akkor	
mielőbb	 meg	 kell	 rendelni,	 hogy	 idejében	 le	 tudják	 szállítani.	 És	
ideje	 szétnézni	 egy	 burkolólapokkal,	 csempékkel	 foglalkozó	
üzletben	 is,	 mert	 a	 legtöbb	 lapot	 külföldről	 (Olaszország,	
Spanyolország)	rendelik	meg,	és	sokszor	6-8	hét	a	szállítási	idő.	
	
Szóval	az	olyan	dolgokat,	amiket	egyedileg	 le	kell	gyártani,	vagy	a	
beszerzése	 több	hétbe	 is	beletelik	célszerű	minél	előbb	elkezdeni	
megrendelni,	 hogy	 amikor	 beépítésre	 kerülnek,	 addigra	
rendelkezésre	álljanak.	
	

4.	ELSŐ	LÉPÉS	A	BONTÁS	



	
	
	
	
	

	
Mivel	a	kivitelezés	előtt	már	alaposan	és	részletesen	átgondoltunk	
és	megterveztünk	mindent,	így	a	villanyszerelőnek	nem	lesz	nehéz	
dolga.	Visszabontja	a	meglévő	vezetékeket,	és	a	biztosítéktáblát,	és	
ideiglenes	áramot	épít	ki.	Kiszámolja,	hogy	a	 tervezett	 fogyasztók	
alapján	kell-e	bővíteni	a	hálózatot,	ellenőrzi,	hogy	a	villanyórától	a	
lakásig	kell-e	a	fővezetéket	cserélni.	

	
A	 terveink	 alapján	 a	 villanyszerelő	 elkezdi	 kivésni	 a	 hornyokat	 és	
védőcsövet	 tesz	 bele,	 amibe	 majd	 a	 vezetékeket	 húzza.	 Új	
biztosítéktáblát	épít	ki,	melyben	Fírelé	biztosíték	is	van.	Behúzza	az	
elektromos	 kábeleket,	 kiépíti	 a	 tv	 és	 internet	 kapcsolatot,	
megcsinálja	 konnektorok,	 kapcsolók	 és	 lámpakiállások	 helyét.	 Az	
elektromos	szerelvényeket	majd	a	kivitelezés	végén	szereli	fel.		
	

	
	

 
	
	
	
	

	
	

Miután	 a	 bontásnál	 a	 régi	 szerelvényeket	 elbontották	 (pl	
konvektor),	 a	 csövek	 ki	 lettek	 szedve	a	 falból,	 jöhet	 az	 építés.	Az	
előzetes	 tervezés	 alapján	 a	 gépész	 kiépíti	 a	 vizet,	 csatornát,	 és	
megcsinálja	 a	 vizes	 kiállásokat	 a	 fürdőszobában	 és	 a	 konyhában	
egyaránt.		
	

6.	VÍZ-GÁZ	ÉS	FŰTÉSSZERELÉS	

5.	VILLANYSZERELÉS	



Kiépíti	 a	 fűtés	 csöveit,	 megcsinálja	 a	 radiátor	 kiállásokat.	 Ha	
fűtéskorszerűsítés	is	lesz,	pl	konvektor	helyett	cirkó	kazánt	teszünk,	
akkor	 el	 kell	 indítani	 az	 engedélyeztetési	 folyamatot	 is.	 A	
gáztervezővel	 egy	 tervet	 kell	 csináltatni,	 ami	 alapján	 készül	 a	
kivitelezés,	 kibéleli	 a	 kéményt	 ha	 szükséges,	 engedélyezteti	 a	
kéményseprőkkel,	 majd	 jöhet	 a	 gázmeo,	 és	 végül	 megkapjuk	 az	
engedélyt.	Az	új	kazán	beszereléséhez	kelleni	fog	egy	EPH,	azaz	egy	
érintésvédelmi	jegyzőkönyv	is.	A	kazán	szakszerű	beüzemeléséhez	
minősített	 szakembert	 kell	 majd	 hívni,	 hogy	 a	 garancia	
megmaradjon.	
	
Tipp:	 Ezeket	 a	papírokat	 (EPH	 jegyzőkönyv,	 gázterv,	 gázengedély,	
kéményseprő	engedély)	ne	felejtse	el	elkérni	a	vállalkozótól.	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
Akár	 ezekkel	 a	 munkákkal	 párhuzamosan	 a	 kőművesek	 elkezdik	
megépíteni	 az	 új	 falakat,	 kijavítják	 a	 bontás	 során	 megsérült	
ajtónyílást,	visszajavítják	a	villanyszerelő	és	a	gépész	után	a	kivésett	
hornyokat,	ha	 szükséges	aljzatbetonoznak	vagy	aljzatkiegyenlítést	
készítenek,	majd	lehet	vakolni	és	előkészíteni	a	falakat	a	burkolásra.		
	
Ha	minden	jól	megy,	akkor	megérkeznek	az	új	ablakok	is,	amit	be	
lehet	 építeni,	 az	 ablakkávát	 pedig	 visszajavítani.	 Ha	 lesz	
gipszkartonfal	vagy	gipszkartonból	valami	dizájn,	dekoráció,	akkor	
azt	is	lehet	építeni.		
	
	

7.	KŐMŰVES	MUNKÁK	



	
	
	
	
	

	
Remélhetőleg	 a	 kiválasztott	 és	 időben	 megrendelt	 burkolólapok	
időben	 megérkeztek,	 így	 neki	 lehet	 fogni	 a	 burkolásnak.	 Ez	 már	
abszolút	 a	 látványos	 építési	 fázisba	 tartozó	 munka,	 a	 legtöbb	
tulajdonos	itt	kezdi	látni	először	a	fényt	az	alagút	végén.	A	burkoló	
általában	először	a	falra	teszi	fel	a	csempét,	majd	utána	a	padlóra.	
Figyeljünk	oda	a	burkolatkiosztásra,	főleg,	ha	valami	egyedi	dizájnt	
szeretnénk.	Nem	mindegy,	hogy	a	fugák	hogyan	futnak,	és	hogy	ne	
legyenek	 az	 egyik	 oldalon	 néhány	 centis	 vágott	 csíkok.	 Egy	
előzetesen	átgondolt	burkolatkiosztás	ezt	el	tudja	kerülni.		

	
	

	
	

	
A	 fugák	 kiválasztása	 sem	 lényegtelen.	 Általában	 színben	
harmonizáló	fugát	szokás	tenni,	de	ha	pont	az	eltérő	fugaszín	fogja	
a	 dizájnt	 adni,	 akkor	 erre	 is	 időben	 gondolni	 kell.	 A	 sarkokat	
rugalmas	fugával	kell	kihúzni,	a	csempéket	pedig	élvédőzni	kell.	Arra	
is	 figyeljünk,	hogy	a	 fürdőben	a	megfelelő	helyekre	kerüljön	 fel	a	
kenhető	vízszigetelés	a	burkolat	alá,	nehogy	leáztassuk	az	alattunk	
lakó	szomszédot.	A	fürdőszobába	lehet	kapni	speciális	vízlepergető	
és	penészedésgátló	fugákat	is.		
	
Tipp:	Ha	új	konyhát	csináltatunk,	akkor	itt	az	idő,	hogy	szóljunk	az	
asztalosnak,	mert	jöhet	felmérni	a	méreteket.	
	
	

	
	
	

8.	BURKOLÁS	



	
	
	
	

	
Burkolás	után	felvonulhatnak	a	festők	és	el	lehet	kezdeni	a	falakat	
glettelni	és	csiszolni,	hogy	szép	sima	felületet	érjünk	el,	majd	ezután	
jöhet	a	festés.	A	pozitív	sarkokra	élvédőket	kell	tenni,	mert	a	sarok	
a	legsérülékenyebb	része	a	falnak,	amit	már	rögtön	a	beköltözésnél	
le	lehet	verni	a	bútortologatáskor.	Ha	lesz	tapéta	is	valamelyik	falon,	
akkor	azt	is	fel	lehet	tenni	vagy	ha	valami	egyéb	dizájnelem	lesz	még	
a	falon,	akkor	annak	is	itt	az	ideje.		
	

	
	
	
	

	
Ha	a	régi	parketta	megtartása	mellett	döntünk,	akkor	azt	először	fel	
kell	 csiszolni,	 majd	 legalább	 3	 rétegben	 le	 kell	 lakkozni.	 Ön	
választhat,	hogy	fényes,	matt	vagy	selyemfényű	lakkot	szeretne.		
A	 lamináltparketta	 az	 egyik	 legnépszerűbb	 melegburkolat.	 Egy	
magas	kopásállóságú	(32	feletti)	fózolt	laminált	akár	a	konyhába	is	
alkalmas	lehet.	Lerakása	egyszerű,	ár-érték	arányban	nagyon	jó.	A	
lamináltparketta	 alá	 fóliát	 kell	 tenni,	 szélére	 pedig	 szegőlécet.	 A	
lamináltparketta	 lerakása	 gyors,	 tiszta	 és	 látványos	 munka.	
Rengeteg	féle	színből	és	stílusból	lehet	választani.	
	

	
	
	
A	 svédpadló	 lerakása	már	 több	 szakértelmet	 kíván.	 Ezt	 általában	
ragasztják	 egy	 speciális	 ragasztóval.	 Célszerű	 a	 lerakását	 azoktól	
megrendelni,	ahol	a	svédpadlót	vesszük,	mert	ők	értenek	hozzá	a	
legjobban	 és	 általában	 ilyenkor	 a	 termékre	 hosszabb	 garanciát	
vállalnak.	

10.	PARKETTÁZÁS,	PARKETTACSISZOLÁS	

9.	FESTÉS	



Ha	beltéri	ajtókat	is	cserélünk,	akkor	eljött	az	ideje,	hogy	betegyük	
a	 helyére	 a	 szép,	 új	 ajtóinkat,	 amik	 remélünk,	 hogy	 időben	
megérkeztek.		
	

	
	
	
	

	
Ha	már	elkészült	a	festés	és	a	parketta	is	lekerült	a	padlóra,	akkor	
jöhet	 az	 új	 konyhabútor,	 gardróbszekrény,	 vagy	 egyéb	 bútorok	
beépítése.	 Az	 asztalos	 belehelyezi	 a	 konyhabútorba	 a	 főzőlapot,	
tűzhelyet,	mosogatógépet,	de	bekötni	a	villanyszerelő	fogja.		
	
Tipp:	 Az	 asztalossal	 a	 felméréskor	 célszerű	 tisztázni,	 hogy	 a	
konyhapultvilágítást	ő	vagy	a	villanyszerelő	csinálja.	Az	asztalos	bele	
tudja	 marni	 a	 ledet	 a	 felsőszekrénybe,	 míg	 a	 villanyszerelő	 csak	
valami	utólag	rátehető	lámpát	fog	tudni	felszerelni.		
	

	
	
	
	

	
Mikor	már	minden	a	helyén	van,	akkor	lehet	visszajönni	a	gépésznek	
és	a	villanyszerelőnek	szerelvényezni.	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	gépész	
felteszi	a	csaptelepeket,	beköti	a	mosógépet,	a	mosogatógépet,	a	
mosogató	 csaptelepet,	 ellenőrzi,	 hogy	 működik-e	 a	 fűtés.	 A	
villanyszerelő	felteszi	a	konnektorokat,	a	lámpákat,	a	kapcsolókat,	
beköti	a	fürdőszobai	tükörvilágítást,	a	konyhagépeket	és	leellenőrzi,	
hogy	minden	megfelelően	működik-e.	
	
Tipp:	Ne	felejtse	el	elérni	a	kivitelezőtől	a	gépek	és	berendezések	
garanciapapírjait,	 de	 mielőtt	 átveszi,	 mindennek	 ellenőrizze	 le	 a	
működését.	
	

	

11.	ASZTALOSMUNKÁK	

12.	SZERELVÉNYEZÉSEK	



	
	
	
	

	
Miután	már	szinte	mindenki	befejezte	a	munkát	és	levonult,	a	festő	
még	egyszer	végig	nézi	a	lakást,	és	kijavítja	az	esetleges	sérüléseket	
vagy	hibákat,	ahol	még	kell	újra	festi	a	falat.		
Fel	lehet	fúrni	a	falra	a	karnisokat,	a	képeket	és	polcokat	is.	
	

	
	
	
	
	

	
A	lakás	akkor	van	készen,	ha	az	ki	is	van	takarítva.	Egy	lakásfelújítás	
utáni	takarítás	nem	kis	feladat,	ha	nincs	hozzá	energiánk	vagy	időnk,	
akkor	természetesen	erre	is	vannak	profi	cégek,	akik	megcsinálják	
helyettünk	ezt	az	aprólékos	és	fárasztó	munkát.	
	
Tipp:	A	sitt	elhordása	a	teljes	kivitelezés	során	a	generálkivitelező	
feladata,	 ha	 ez	 rögzítve	 van	 a	 szerződéskötéskor.	 Ha	 egyéni	
szakikkal	 dolgoztatunk,	 akkor	 minden	 vállalkozó	 eltakarítja	 maga	
után	a	saját	szemetét.		
	

	
	
	
	
	

	
A	 lakás	 elkészült,	 Önnek	 nincs	 más	 dolga,	 mint	 bebútorozni,	
beköltözni	 és	 élvezni	 új	 otthonát.	 Ha	 szeretne	 segítséget	 kapni	
ahhoz,	 hogy	 lakása	 harmonikusan	 legyen	 berendezve,	 hogy	 a	
színek,	 anyagok,	 stílusok,	 bútorok,	 kiegészítők	 kavalkádjában	
kiismerje	 magát,	 ha	 olyan	 otthont	 szeretne,	 aminek	 mindenki	 a	
csodájára	jár,	akkor	van	lehetősége	akár	lakberendező	segítségét	is	
kérni.	Egy	lakberendező	segít	Önnek	megtervezni	és	kiválasztani	a	
megfelelő	színeket	és	berendezési	tárgyakat,	több	ötletet	és	stílust	
is	felvázolva.	

	
Most	 pedig,	 hogy	már	 túl	 van	 élete	 egyik	 legnagyobb	projektjén,	
csak	dőljön	hátra	és	élvezze	új	otthonát.		

13.	JAVÍTÁSOK	

14.	TAKARÍTÁS	

15.	LAKBERENDEZÉS,	KÖLTÖZÉS	



	
	
		
	
	

	
...és	olyan	tapasztalt	profikkal	szeretne	együtt	dolgozni,	akik	értik	a	
dolgukat,	 akkor	 hívjon	 minket	 és	 mi	 segítünk	 a	 tervezéstől	 a	
lakberendezésig	 mindenben.	 Ön	 megálmodja,	 mi	 pedig	
megvalósítjuk.	
	
Lépjen	kapcsolatba	velünk	az	alábbi	elérhetőségeken:	
	
Web:	 	 www.ingatlanokfelujitasa.hu	
Telefonszám:	 06306258808	
E-mail:	 	 info@ingatlanokfelujitasa.hu	
Facebook:	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

Vasziljevics	Erika	
My	Craft	2016	Kft	

ügyvezető	
	

	
	

16.	HA	PEDIG	MÉG	A	FELÚJÍTÁS	ELŐTT	ÁLL...	

	

	


