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Mit tehetünk a Földünkért ?



Az én házam …



Az én házam …

REZSIMENTES és ÖNFENNTARTÓ

HÁZ



Történet …



Alapötlet …
Miért ne lehetne egy olyan házat megépíteni, ami képes megtermelni a
működéséhez szükséges energiát, vizet gyűjt, kezel és képes közmű nélkül
is üzemelni ? Sziget az Óceánban ! Sziget a szárazföldön !

Bárhova telepíthető talajtípustól függetlenül/ talajkárosítás nélkül
elbontható.
Gyorsan felépíthető.
Rezsimentesen fenntartható/önellátó, nem igényel közmű csatlakozást.
Extrém időjárási körülményeknek is ellenáll.
A szabadalmaztatott technológiával a ház kivitelezési költsége azonos
nagyságrendű egy hagyományos házéval.
A rezsi megtakarítás és közmű csatlakozás költségeinek megspórolása miatt
a hosszú távú pénzügyi mutatók alapján a megtérülés jelentősen jobb, mint a
bármilyen más lakóépületé.
„Öko tudatos” – Passzív vagy Plusz-os – házak kivitelezési költségeivel
összehasonlítva közel 40% az árelőny

EREDMÉNY – NOAH HOUSE



Rezsimentes és Önfenntartó…
NEM IGÉNYLI 

KÖZMŰ BEKÖTÉSÉT!

A nap energiáját hasznosítja fűtésre, hűtésre, az
elektromos berendezések áram ellátására.
Képes megtermelni saját energia szükségleteit és
a felesleget akár visszatermelni a hálózatba.

A szennyvizet tisztán biológiai eljárással tisztítja, 
szűri és elszivárogtatja.

Esővizet gyűjt és kezel, biztosítva az ivóvíz ellátást 
és a háztartási hideg  és meleg víz szükségletet. Az 
ún. szürke vizet kezeli és újrahasznosítja.



Szerkezet és Technológia …
Kapcsolat a talajjal (alapozás) Talajcsavarok

Falak: előre gyártott, szerelt, 
hőszigetelt panelek  
Tető: fa tartószerkezet
előre gyártott elemek, lemezfedés

Külső burkolat: átszellőztetett fa/fém homlokzat  



Szerkezet és Technológia …
Szerkezet egyéb jellemzői:
• Földrengés biztos:Richter-skála szerinti 7-es erősségig
• Szélteher: 180 km/h erősségig
• Ellenáll kisebb áradásnak, özönvíznek is (kb 40 cm -ig)

Kizárólag újrahasznosítható anyagokból épül, természetbarát kialakítás.
Minimális  ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM a talajcsavaroknak köszönhetően.

30 nap alatt felépíthető, kulcsrakészen.
Szétszedhető és újratelepíthető. Bárhol, bármilyen talajon létesíthető.

Ergonómiai tervezés, maximális komfort érzet. 
Modul rendszer szerűen bővíthető. Egyedi belső tér kialakítás. 

Robosztus szerkezete ellenáll akár a Richter-skála szerinti 7-es 
földrengésnek és kisebb özönvíznek, áradásnak.



Jelen és Jövő…
Jelen : A ház úgynevezett „Alfa változata” elkészült (2016. május), a normál,
rendeltetésszerű működés tesztelése jelenleg is folyamatban van.
Az „életszerű” működés igazolása az alábbi mérési adatokkal alátámasztott:
• napelemek áramtermelésének mérése
• ház villamos energia fogyasztásának mérése
• akkumulátorok töltési szintjének mérése
• csapadék mennyiségének mérése
• vízfogyasztás mérése
• ház szobánkénti hőmérsékletének mérése.

JÖVŐ : A „NOAH projekt” következő szakasza a „NOAH-ház” sorozatgyártásához szükséges
„Beta változat” és az ezzel kapcsolatos gyártási dokumentáció, továbbá a „NOAH-licence és
know-how dosszié” dokumentáció elkészítése, a prototípus sorozatgyártású termékké
fejlesztése, piaci bevezetése. A fejlesztés folyamatos, így a Noah Ház a legújabb technológiák
beépítését is lehetővé teszi. Három mérettel indulunk : 100-130-160m2 lakótér
alapterülettel, amelyhez 40-50-60 m2 terasz tartozik majd.



NOAH HOUSE
Szabadalom

Az oltalom az alábbi régiókra, 
országokra terjed ki:

Amerika
Ausztrália
Európa
Kína


