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1. ELHELYEZKEDÉS: 

Az Üllői út Budapestnek és a X.  kerületnek egyik fő közlekedési útvonala.  A telek az Üllői úttal párhuzamos, észak felé az első 

utcában, a Zágrábi utcában található, nem messze a Népligettől. A Belvárosból és a külsőbb, keleti városrészekből, 

agglomerációból egyaránt könnyen elérhető. Az Üllői út alatt közlekedik az M3 metró, a Bihari úton pedig villamos, így 

tömegközlekedés szempontjából is kiváló az épület elhelyezkedése. 

 
 

A társasház 298 lakást és közösségi tereket foglal magában. 

A lakók számára mélygarázsban kialakítandó parkolóhelyek, valamint a felszínen több beálló biztosítja a gépjárművek tárolási 

lehetőségét és további fedett motorkerékpár beállók is vásárolhatók. Minden lakáshoz tartozik kerékpártároló lehetőség is. 
 

Zöldfelületek 

A területen számos fát fogunk elültetni, parkosítást végzünk.  

A tájépítész által tervezett kertben közösségi használatra is megnyitott, közcélú sportolásra, pihenésre alkalmas felületeket 

alakítunk ki. Minden szekcióhoz elhelyezünk padokat és hulladéktárolókat. A zöldfelület kialakítása több szintes, így fák adnak 

majd árnyékot, idényjelleggel pedig virágba borul a kert egy része. A háztömbök tetejét is zöldtetőnek építjük, melyekre 

ültetőközeg kerül és szárazságtűrő növényzetet ültetünk bele. A zöldtetők nem közösségi terek, azokra a lakóknak nem lesz 

feljutása. 

 

Az épület (A, B, C, D mag) 

 

A teljes épület pince+földszint+7 emelet, a C lépcsőház csak a 2. emeletig épül meg. 

A, B, C és D épületmagok és bejárati terek kialakítása 
A 3 nagyobb lépcsőház földszinti előterei a passzázsról nyíló elegáns előcsarnokokká alakulnak. Ezek belsőépítészeti tervek 

alapján kerülnek berendezésre. Itt kapnak helyet a postaládák is. 

 

Lakás típusok 

Az épületben 298 lakást helyeztünk el, melyek méretek szerint az alábbiak: 

 

 

Tárolók 

A lakásokhoz tartozó tárolókat a földszinten, a passzázsról és a lépcsőházakból is megközelíthetően terveztük.  
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2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÜLETRŐL 

 

Tartószerkezet  

 

Az épület vasbeton cölöpökön és az azt összefogó gerendákon és alaplemezen áll. 

Az épület monolit vasbeton vázszerkezettel tervezett. A függőleges teherhordásról vasbeton pillérek, falak gondoskodnak. A 

merevítést vasbeton falak és a lépcsőházi magok adják. A vízszintes teherhordásban és merevítésben (részben) előregyártott 

vasbeton födémek segítenek.  

 

Teherhordó falak, pillérek  

 

Az épület pillérvázas szerkezet, merevítő lépcsőházi magokkal és vázkitöltő falazatokkal.  

Födémek  

 

A pinceszint feletti födém monolit vb. födém, a többi előregyártott kéregfödémes technológiával épül. 

 

 

Külső kitöltő-, és lakáselválasztó falak  

 

A vázkitöltő külső fal 30 cm. Erre kerül a 16 cm vastag, az energetikai elvárások szerinti méretezett hőszigetelés és 

vakolatrendszer. A lakások közötti elválasztó fal 30 cm vastagságú.  

 

Homlokzatvakolat 

 

 Az épület térelhatároló szerkezeteinek zöme vakolt falszerkezet, melyek 16+5 cm vastagságú hőszigetelés felszerelését 

követően homlokzati vékonyvakolattal készül. 

Homlokzati nyílászárók, árnyékolás  

 

A lakások 3 rétegű üvegezéssel, műanyag nyílászárókkal készülnek, a belső oldalon rendszerazonos könyöklővel. A nyílászárókhoz 

a konszignáció szerinti helyeken vakolt redőnytok készül. Az ablakok és erkélyajtók egységes megjelenésűek elektromos 

redőnyökkel szerelve. A nyílászárók a szobaméretekhez alkalmazkodnak, hogy mindenhol megfelelő legyen a természetes 

megvilágítottság.  

 

Hőszigetelések 

  

Szerkezetekben korszerű hőszigetelést terveztünk. A külső vázkitöltő falazat elé általában 16 cm hőszigetelést, a monolit 

vb. pillérek, merevítőfalak homlokzat felöli oldalaira, azok hőhídmentesítésére pedig további + 5 cm kiegészítő 

hőszigetelés készül.  

 

Gépészet 

Központi fűtés/hűtés, hőellátás  

Az épület alapvető fűtési és melegvíz rendszerének alapja a távfűtés. Az épület részére központi melegvizet biztosítunk a pincei 

hőközpontból. A lakások részére önálló HMV mérést tervezünk. Az épületben az összes lakás részére központi fűtést biztosítunk, 

melyet a FŐTÁV szolgáltat. A fürdőszobákban padlófűtés kerül kialakításra leszabályozott visszatérő vezetékkel, 

törölközőszárítós radiátorokkal. A központi fűtési hálózat kialakítását úgy tervezzük, hogy az egyes lakások, egységek részére a 
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hőmennyiség mérése hőmennyiségmérőkkel biztosított. Inverteres klíma (hűtés-fűtés) kerül beépítésre minden egyes lakásba, 

egy beltéri és egy kültéri egységgel. A beltéri egység pozíciója a nappaliban, a kültéri egység pedig az erkélyen/teraszokon kerül 

elhelyezésre. A mérőórák leolvasása távolról is biztosítva lesz rádió jeladós technológiával. 

 

 

Vízellátás  

Az egyes lakások részére önálló vízmérést, a szakaszelzárást biztosítjuk a strangokra történő csatlakozásnál. A telepítendő 

vizes berendezési tárgyak hagyományos kialakításúak. A WC berendezések konzolos, hátsó kiömlésű egységek, 

gipszkarton fal mögé rejtett, műanyag öblítőtartállyal, sarokszeleppel, keményfedeles műanyag ülőkével. A 

fürdőszobákban a kádak 170 cm-es akryl kivitelűek vagy zuhanytálcák kabinnal kerülnek beszerelésre, termosztatikus 

keverő csapteleppel, flexibilis tömlős zuhanyfejjel. 

 

Csatornázás  

 

A csatorna alapvezeték a pince mennyezete alá, az ágvezeték falhoronyba, padlószerkezetbe kerül, kiszellőztetésük tető 

fölé biztosított. A fürdőszobákban padlóösszefolyó nem készül. 

 

Szellőzés  

 

A belső terű mellékhelyiségek (WC, fürdő) részére mesterséges elszívás készül helyiségenként egyedi, egycsatornás 

rendszerre köthető elszívó ventilátorokkal, beépített visszacsapókkal.  

 

FELVONÓ 

 

Vasbeton aknában lépcsőházanként A, B és D lépcsőházban 1-1 db lift készül. A lift előterében a földszinten irány és 

szintjelző, míg a többi szinten irányjelző mutatja majd a felvonó mozgását.  

 

3. ELEKTROMOSSÁG 

 

Erősáramú rendszer 

 

A lakásokban rendelkezésre álló mért csatlakozás 1x40A. A teljes elektromos hálózat falban szerelt védőcsövekbe húzott 

rézvezetékekkel készül, megfelelő biztonsági földeléssel. A lakások világítótestei nem tartoznak a lakások 

alapfelszereltségébe, természetesen a hozzájuk tartozó vezetékezés elkészül. Az erkélyek, teraszok lámpatestei egységes 

megjelenésűek. Az egyes lakások elektromos mérőórái az adott szint közösségi terében, egy mérőszekrényben kerülnek 

elhelyezésre. A közösségi területeken jellegüknek megfelelő védettségű lámpatestek kerülnek elhelyezésre.  

 

Elektromosság, gyengeáramú rendszerek 

 

Hálózati adatátvitel és Internet részére tervezünk belső felszálló kábelhálózatot. A lakásokon belül a gyengeáramú 

csatlakozó dobozoktól a végponti falicsatlakozókig sugaras kábelkiépítésekkel tervezünk a belső kábelhálózatot. A riasztó 

hálózat nem alapfelszereltsége a lakásoknak 
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4. PARKOLÓK 

 

A terepszint alatt a -1. szintre teremgarázst építettünk gépkocsibeállókkal, melyből néhányhoz biztosítunk Legrand 

Green-Up Premium elektromos töltőegységet az elektromos gépjárművek töltéséhez. A földszinten felszíni beállókat 

alakítottunk ki, melyek a teremgarázzsal együtt közös behajtón keresztül lesznek megközelíthetőek. 

 

5. LAKÁSOK ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁSA 

Lakásbejárati ajtók  

A lakás bejárati ajtók kőműves, vagy saroktokos kialakítással kerülnek kivitelezésre. Több ponton záródó bejárati légzáró 

ajtó, teli kivitelben. Nagy látószögű kitekintővel, alu natúr kilincs garnitúrával, konszignációban megjelölt tűzállósági 

határértékekkel és egyéb műszaki paraméterek figyelembevételével, ÉMI minősítéssel. 

 

Lakáson belüli ajtók  

A lakáson belüli ajtók utólag szerelt tokszerkezetű ajtók, furnérozott felülettel. 

 

Beltéri padlóburkolatok 

Lakásokban LVT vinyl ragasztott melegburkolat, illetve kerámia burkolat készül a vizes helyiségekben.  

 

Válaszfalak  

A belső válaszfalak 10 cm vastagságú válaszfallapokból készülnek. A belső falazott válaszfalakat kétoldalt vakoljuk. A vizes 

helyiségeknél a gépészeti szerelvények a válaszfallapokra szerelten készülnek, majd elé előtét falat készítünk, melyre 

hidegburkolatot ragasztunk.  

 

Belső festés, falburkolatok  

A lakások falazott szerkezetei vakoltak, fehérre festettek. A mellékhelyiségekben ragasztott kerámiaburkolat készül. 

A mellékhelyiségekben a burkolatok magassága: 
mosdó:                                                            ajtó magasság +/- 10 cm 

különálló mellékhelyiség:                            padlótól +1,20 m  

mosókonyhában és konyhában:                oldalfal burkolat nem készül 

  

 

Terasz, erkély burkolatok, árnyékolók: 

Terasz 

A földszinti lakásokhoz terasz tartozik melyeknek burkolata egységesen Viastein térburkoló elem, mely homok ágyazatban kerül 

elhelyezésre.  

A Penthouse szint terasza járható szilárd burkolattal fog rendelkezni. A 3. emeleti tetőterasz a lakók számára nem megközelíthető 

(nem járható tető). 

 

Erkély, árnyékoló 

Az erkélyek egységesen MASPE Alcor Grigio burkolattal készülnek. Napellenző nem kerül felhelyezésre és utólag sem 

szerelhető fel semmilyen rögzített napellenző. A tetőszinti lakásoknál a beruházó szerel fel árnyékolókat egységes színben, 

ami a kerületi Főépítész és az építés hatóság külön kérésére történik, az egységes homlokzati kép megtartása érdekében. 



7 

 

Beépített bútorok 

A lakások alapfelszereltségébe nem tartozik beépített bútor, konyhabútor, konyhagépek. A lakások szaniterekkel és 

csaptelepekkel felszerelve kerülnek átadásra. 

 

 

 

 

Burkolatok színvilága 

Az értékesítés ideje alatt a kivitelezés folyamán a lakásoknál színvilágban két típust különböztetünk meg, ezek az alábbiak: 

 

- Light 

- Silver 

 

 

A két burkolatvilág az értékesítési irodában lesz megtekinthető. 

 

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a típusokhoz megadott anyagokat nem áll módunkban a másik típus termékeivel 

keverten a lakásokba beépíteni. Így a választáskor kérjük figyelmesen megnézni a mintakollekciónk ajánlott burkolati elemeit. 

 

A lakások belmagassága 2,60 m. A 7. emeleten a lakások belmagassága 2,66 m.  Az építész alaprajz szerinti méretek „nyers” 

méretek, vakolatlan falak közötti távolságot jelentik. A lakások értékesítési területének számítási módja: az adott lakás kontúrján 

– határoló falak belső falél – belüli teljes terület pillérek és strangok nélkül. A vevői adásvételi szerződésekhez csatolt műszaki 

dokumentációk mérvadó sorrendje ellentmondás esetén: értékesítési tervlap, alkalmazott anyagok és szerkezetek leírás, kiviteli 

tervlapok, szintalaprajzok. A kerületi főépítészi előírások értelmében az épületre csak a társasház által meghatározott egységes 

megjelenésű árnyékoló szerkezetek helyezhetők el. A Beruházó fenntartja a jogot magának, hogy a leírt anyagokat más, legalább 

azonos, vagy magasabb minőségű anyagokkal váltsa fel! 

 

6. Kert 

A kert füvesítve, parkosítva, növényekkel beültetve, csepegtető-rendszerrel kerül átadásra. 

A földszinti lakásokhoz tartozó teraszok és saját használatú kertek sövény növénnyel lesznek elválasztva egymástól az intimitás 

biztosítása érdekében, úgy, hogy a Társasház kertészének a bejutása biztosítva legyen a saját használatú kertrészekbe is.  

 

 

 


