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Portfóliónkból eladó új építésű okos lakások Budapesten, a 
Rózsadombon, a Csatárka utcában, újonnan kialakított 3 
lakásos társasházban, amely mintegy 1.200 m2 -es gyönyörű 
sík, saroktelken fekszik. 

Minden újépítésű lakás okos lakás funkcióval és hőszivattyús 
fűtéssel kerül megépítésre. A lakások amerkai konyhával több 
hálószobával és fürdőszobával, panoráma erkéllyel, saját 
használatú kerttel, rendelkeznek. 

A lakások megközelítésének könnyítésére panorám lift kerül 
kialakításra. A társasházban 4 garázs, 2 gépkocsi beálló, 

Új építésű lakás bemutató

kialakításra. A társasházban 4 garázs, 2 gépkocsi beálló, 
3 tároló, mosoda, és borospince található. Az összesen 550 
m2-es társasház kertjében egy 1000 m2-es, dísznövényekkel 
betelepített pihenőkert kerül 
kialakításra medencével és szaunával.

Tervezett átadás időpontja 2021 nyara.



 Cím: Budapest, Csatárka utca 5.
 Telek mérete: 1.195 m2
 Kert mérete: 
 Lakások alapterülete

oKertkapcsolatos földszinti: 139 m2
oEmeleti erkélyes: 136 m2
oTetőtéri penthouse: 79 m2

 Garázsok: 4 db

Alapadatok

 Garázsok: 4 db
 Gépkocsi beálló: 2 db
 Tárolók: 3 db
 Mosoda: 1 db
 Boros pince

3



Az általunk eladó új építésű okos lakások Budapest 
II. kerületben, Csatárkán, a Látó-hegy délkeleti 
oldalán, a Rózsadomb Center közelében, a város 
egyik legelegánsabb részén, a Pálvölgyi Cseppkő 
Barlang alatt, a Csatárka utcában kerülnek 
megépítésre.

Az ingatlan megközelíthető a Szépvölgyi út felöl 
gépkocsival, illetve tömegközlekedési eszközzel a 
29-es autóbusszal. A városközponttól 15-20 
perces távolságra helyezkedik el. Bevásárlási 

Elhelyezkedés

perces távolságra helyezkedik el. Bevásárlási 
lehetőség gyalogosan 8 percre van.



Elhelyezkedés



Az épület déli, délnyugati tájolású, benapozását 
tekintve a legideálisabbnak mondható. Az épület 
a telek északkeleti részére került, szabadon 
hagyva a kert számára a délnyugati oldalt. 

Az általunk kivitelezésre kerülő épület tervezési 
koncepciójának megvalósításával egy sokoldalú, 
élhető és szerethető, prémium minőségű közeget 
hozunk lére az Ön és családja számára, úgy, 
hogy az épített környezet harmonizáljon a 

Fekvés

hogy az épített környezet harmonizáljon a 
természeti adottságokkal.



Felszereltség, szolgáltatások



Helyiségek:

• Nappali
• Konyha – étkező
• 3 hálószoba
• 2 fürdőszoba
• vendég WC
• gardrób, 
• 2 terasz

Alaprajz - földszint
139 m2

• 2 terasz
• közvetlen          
kertkapcsolat



Helyiségek:

• Nappali
• Konyha – étkező
• 3 hálószoba
• 2 fürdőszoba
• vendég WC
• gardrób, 
• 3 terasz

Alaprajz - emelet

136 m2

• 3 terasz
• saját 
kerthasználat



Helyiségek:

• Nappali
• Konyha – étkező
• 3 hálószoba
• 2 fürdőszoba
• vendég WC
• gardrób, 
• 2 terasz

Alaprajz - tetőtér

79 m2

• 2 terasz
• panoráma



Helyiségek:

• 4 garázs
• 2 gépkocsi beálló
• 3 tároló
• 1 mosókonyha

Alaprajz – garázs, tároló



Műszaki paraméterek
Beépített alapanyagok és berendezések



A Mitsubishi Electric által gyártott hőszivattyúk a meglévő házak
felújításakor és az újonnan épülő házakba történő beépítéskor is egyaránt
kiválóan alkalmazhatók. Az adott épület méreteihez és vonalaihoz illeszkedő
tervezés, a hosszú vezetékek és a készülék kompakt mérete nagyfokú
rugalmasságot és mozgásteret biztosít az építtetőnek. Rendkívül halk
működésű gépészete miatt bárhol elhelyezhető a hőszivattyú.
Akár 50 %-os megtakarítás a fűtési költségek terén
Nincs többé veszélyes tüzelőanyag a házban

Hőszivattyús fűtés 

Nincs többé veszélyes tüzelőanyag a házban
Helytakarékos, hiszen nem kell a tüzelőanyagottárolni és nincs szükség 
gázcsatlakozóra
A hőszivattyúba befektetett pénz rövid idő alatt megtérül
Környezetbarát, mivel csökkenti a CO2-kibocsátást
Szinte semmilyen karbantartást nem igényel, még kéményre sincs szükség
A rendszer klímaberendezésként is funkcionál



Az úgynevezett „okos eszközök” mára a mindennapok szerves részét
képezik. Az okos telefonok általánossá válásával egyre elfogadottabbá váltak
az okos eszközök is. Minden nappal bővül azon eszközök köre, amelyeket
egyszerűen és gyorsan irányíthatunk a mobiltelefonunk segítségével, legyen
szó akár a parkolásról, a televízió csatornaváltásáról, időzített mosásról,
vagy a hűtőszekrényről.
Az automatizálás számos előnnyel jár, hiszen azon túl, hogy időt spórolunk,
az okos eszközökkel visszaszoríthatjuk otthonunk energiafelhasználását,

Smart home rendszer

az okos eszközökkel visszaszoríthatjuk otthonunk energiafelhasználását,
házunk károsanyag-kibocsátásának mérséklésével pedig ökológiai
lábnyomunkat is csökkenthetjük.
Milyen funkciókkal segíti Önt az Okos Ház technológia?

Fűtés, Szellőzés, Árnyékolás, Biztonságtechnika, Kamera és beléptető 
rendszer, Riasztórendszer, Mobiltelefonról irányítható kaputelefon, 
Multimédia, Wellness, Kertápolás és öntözés

Miért? Mert kényelmes, csökkenti a kiadásait, reagál az eltérő időjárási 
körülményekhez, és védi az otthonát a betörőktől.



Felvonórendszer: O3G_X10 
Frekvencia-szabályozott, 
kötélhajtású, gépház nélküli, 
panoráma személyfelvonó. Villamos 
üzemű akadálymentes felvonó az 
MSZ EN 81-20/50 és MSZ EN 81-73 
számú szabványoknak megfelelően .

Lift

számú szabványoknak megfelelően .
Teherbírás: 320 kg 
Sebesség: 1 m/s 
Megállóhelyek: 4 
Belépők: 4 fő 
Kétoldali belépő: diagonális belépő 



Az Ön új otthonába 
magas minőségű fa 
szerkezetű, alumínium 
külső borítású külső 
nyílászárók kerülnek 
kivitelezésre, 3 rétegű 
üvegezéssel.

Külső nyílászárók



„Folding” tokos 
típus fa belső 
ajtó, végleges 
felületképzéssel, 
furnérozott 
ajtólappal, teli és 
üvegezett 
kivitelben 
készülnek.

Belső nyílászárók



Olaszország egyik legkedveltebb konyhabútora 
kerül beépítésre az új otthonába.

Beépített olasz konyha berendezés



Beépített Konyhagépek



Külső látványtervek



Belső látványtervek



Belső látványtervek



Lakás m2 Vételár

Magasföldszint 139 277.680.000 Ft

Emelet 136 272.480.000 Ft

Tetőtér 79 157.140.000 Ft

Parkolók db Vételár

Garázs 4 6.600.000 Ft

Zárt beálló 2 3.000.000 Ft

Vételárak

Tároló m2 Vételár

1. 13 4.960.000 Ft

2. 10 4.050.000 Ft

3. 8,63 3.640.000 Ft

Zárt beálló 2 3.000.000 Ft



Jelezze vásárlási szándékát 5 napon belül, 
és új lakásvásárlása mellett 
megajándékozzuk Önt!

Válassza ki ajándékát!
1. Fali elektromos autótöltő, vagy
2. Újlenyomatos beléptető rendszer

Ajándék

2. Újlenyomatos beléptető rendszer

vagy



Foglalja le új lakását még ma!



Elérhetőségek

Silver-Platin Royal Zrt.

Székhely:
1061 Budapest, Andrássy 
út 14.

E-mal:E-mal:
office@sp-royal-trust.com

Telefon:
+36 20 935 0210


