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Ingatlan fejlesztési portfóliónkból eladó pazar, elvehetetlen
panorámával rendelkező, új építésű luxus kivitelezésű okos
ház, amely Budapest, II. kerületében, a Jegesmedve lejtő
7. szám alatt található, acélvázas, monolit vasbeton
födém szerkezettel és extenzív zöldtetővel épített, 305 m2
hasznos alapterületű családi ház, amely egy 1.000 m2
gyönyörű, lejtés nélküli sík, telken fekszik, aszfaltozott
zsákutca végén.zsákutca végén.

Az új építésű kimagaslóan energiatakarékos családi ház,
okos otthon funkcióval, hőszivattyús fűtéssel, hőcserélős
automata szellőző rendszerrel, napelemes
energiaellátással, kerül megépítésre. A ház itthon
egyedülálló hőszigetelési mutatóval, azaz U = 0,07 hő
átbocsátási tényezővel rendelkezik, azaz energetikai
költsége komoly méretéhez képest is hihetetlenül
alacsony.



A kétszintes eladó lakóépület szintjei, helyiségkiosztása
alkalmazkodik a telek és a kilátás viszonyaihoz. A kilátást
nyújtó felső szinten kapott helyet a konyha, étkező
nappali, hatalmas méretű panoráma erkéllyel ellátott
terasz illetve a saját fürdővel ellátott vendégszoba. A kerti
szinten találja a gardróbbal és kádas fürdővel ellátottszinten találja a gardróbbal és kádas fürdővel ellátott
szülői hálószobát, 2 gyerekszobát külön fürdőszobával, és
betörés biztos szakaszhatároló ajtóval elkülönítetten 2
gépkocsi beállására, szerszámok és kerékpárok tárolására
alkalmas garázst.



Az eladó családi házunk, automata redőnnyel ellátott kerti
medencével, 6 személyes jacuzzival, szaletlivel fedett
épített kerti grill sarokkal, római travertinnel burkolt
kényelmes terasszal, és dísznövényekkel betelepített,
parkosított pihenőkerttel kerül átadásra az Ön részére.

A 21. századi építési – és hő-technikai elvárásokat messzeA 21. századi építési – és hő-technikai elvárásokat messze
felülmúló, minimál stílusban kivitelezésre kerülő Okos
Házunk 2021. tavaszán tudjuk átadni Önnek és
Családjának!

Tervezett átadás időpontja 2021 nyara.



 Cím: Budapest, II. kerület Jegesmedve lejtő 7.
 Telek mérete: 1.000 m2
 Kert mérete: 815 m2
 Épület tájolása: Délnyugat
 Ház területe Ház területe

o Ház alapterülete: 149,87 m2
o Épület hasznos területe összesen: 305 m2
o Teraszok mérete: 54,42 m2

 Garázsok: 2 db
 Gépkocsi beálló: 2 db
 Tárolók: 2 db
 Gardrób: 2 db
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Az eladó új építésű okos házunk Budapest II.
kerületben, Jegesmedve lejtőn, zsákutcában helyezkedik
el, a Francia Iskolától, Széphalom Bevásárló Központtól
pár perces távolságra.

Az ingatlan megközelíthető a Hidegkúti út felöl gépkocsival,
illetve számos tömegközlekedési eszközzel a városközpont
irányából, a 257-es autóbusszal. Az Ön új háza a
illetve számos tömegközlekedési eszközzel a városközpont
irányából, a 257-es autóbusszal. Az Ön új háza a
városközponttól autóval 25 perces távolságra helyezkedik
el.

Bevásárlási lehetőség gyalogosan 8 perces távolságban
elérhető. Nagybevásárlási lehetőség a Solymár Auchan
Hipermárketben busszal és autóval könnyedén
megoldható.





Az eladó újonnan épített épület déli, délnyugati tájolású,
benapozását tekintve a legideálisabbnak mondható.

A belső tereket ennek megfelelően úgy alakítottuk ki az Ön
számára, hogy lakása a nap minden napszakában
napfényben fürödhessen.

Az épület a telek északkeleti részére került, szabadon hagyva
a kert számára a délnyugati oldalt.a kert számára a délnyugati oldalt.

Az általunk kivitelezésre kerülő épület tervezési
koncepciójának megvalósításávalegy sokoldalú, élhető
és szerethető, prémium minőségű közeget hozunk lére az
Ön és családja számára, úgy, hogy az épített környezet
harmonizáljon a természeti adottságokkal.
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 Miele konyhagépekkel gépesített
 beépített olasz konyhabútor
 Beépített hulladék szelektáló és kezelő rendszer
 Automata biztonsági redőnnyel fedett kerti medence
 Kerti szauna

6 személyes amerikai kerti jacuzzi 6 személyes amerikai kerti jacuzzi
 Szaletlivel fedett épített kerti grill sarok
 Mitsubishi Zubadan hőszivattyús fűtés
 Zhender hőcserélős automata szellőző rendszer
 Telepített okos technológia
 prémium minőségű fürdőszoba berendezés
 valódi kő burkolat, a járófelületeken, vizes helyiségek falazatán.
 Egyedi automata rendszerű zárható, alumínium terasz árnyékoló

és esővédő rendszer



Kertkapcsolati szint helyiségek:
3 Háló + 2 Fürdőszoba + 2 Gardrób + 2 Tároló + 2 
Garázs + 2 Terasz + Közlekedő



Emeleti panoráma szint helyiségek:
Nappali + Konyha-étkező + Kamra + Vendég WC 
+ Vendégszoba + Fürdőszoba + Terasz + Előszoba 
+ Fedett előtér



Beépített 
alapanyagok és 
berendezések



Az épület új függőleges teherhordó szerkezetei alatt 60 cm 
szeles savalap keszül. Az aljzatbetonban két réteg 6x15/15 hálós 
B60.50. vasalással C20/25-XC2-24-F2 betonminőséggel
készül. 

Az épület szintelválasztó födéme, trapézlemezes monolit Az épület szintelválasztó födéme, trapézlemezes monolit 
vasbetonból készülnek, a zárófödém duplagerendás acélszerelt 
szerkezetű. 



Tartószerkezet 
Melegen hengerelt négyzet 
profilú idomacél vázpillérek

Födém szerkezetFödém szerkezet
Melegen hengerel acél 
párhuzamos I tartó gerendák
Monolit vasbeton 
födémszerkezet



A tervezett külső és belső teherhordó falak acélvázból készülnek. A
falszerkezet 11 rétegrendből épül fel, dupla héjazattal, úgy nevezett
Ház a házban technológiával. A külső falszerkezet 47 cm
vastagságban készül. A belső válaszfalak burkolata dupla Rigips
gipszkarton CW75/100 profilos gipszkarton falakból készülnek Isover
Akusto hangszigeteléssel.

Hő és hanggátlás:

Az épület külső falain 5 cm Austrotherm EPS AT-H80 (λ=0,039) táblás
hőszigetelés egy rétegben, dűbelezve. A falban a dupla
acélgerendák között 2x10 cm kőzetgyapot hőszigetelés lett tervezve. A
lábazaton 5 cm Austrotherm Expert Fix (λ=0,035) táblás hőszigetelés
egy rétegben.A lapostetőn 20 cm Austrotherm AT-N100 (λ=0,038) az
acélgerendák között 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
kerül. A talajon fekvő padlóban 15 cm lépésálló Austrotherm AT-N100
(λ=0,039) szigetelés készül



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 házbanNincs többé veszélyes tüzelőanyag a házban
Helytakarékos, hiszen nem kell a tüzelőanyagot tárolni 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, 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.



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



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



Olaszország egyik legkedveltebb 
konyhabútora kerül beépítésre az 
új otthonába.

















Jelen ingatlan értékesítési bemutatkozó anyagban 
leírt ingatlan vételára:

 429.000.000 Ft

Az ár tartalmazza a feltüntetett összes műszaki 
berendezést, felszerelést és szolgáltatási egységet.



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

Válassza ki ajándékát!
Fali elektromos autó töltő, vagy1. Fali elektromos autó töltő, vagy

2. Újlenyomatos beléptető rendszer

vagy





Silver-Platin Royal Zrt.
Székhely: 
1061 Budapest, Andrássy út 14.1061 Budapest, Andrássy út 14.
E-mal:
office@sp-royal-trust.com
Telefon:
+36 20 935 0210


