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Az épület magasföldszintes, három emeletes historikus lakóház, zártsorú beépítéssel az Ó utca 
és Hajós utca sarkán. 127 éves épületet Karfunkel Salamon építette 1 893-ban. A 18 lakásos 
társasház utcai és udvari homlokzata és a lépcsőháza teljes felújításon esik keresztül. A 
felújítással 8 személyes lift kerül telepítésre. A belső udvar is felújításra kerül. 
 
Tervezett átadás:  2021. III. negyedév 
 
Tömegközlekedés:  millenniumi földalatti és a 105-ös busz megállója 1 percre 
 
 



 
ÉPÜLETSZERKEZET 
 
Teherhordó szerkezet 
A meglévő három szintre új szerkezet építésével, öt darab egy szintes emelt belmagasságú, 
modern tetőtéri lakás kerül kialakításra. 
 
Hajós utcai épületszárny: 2 lakás  
Ó utcai épületszárny:  3 lakás 
 
Falak 
Az új felépítmény főfalai Ytong tégla elemekből kerülnek kialakításra 10cm-es dryvit rendszerrel, 
melyek megfelelnek legmodernebb energetikai feltételeknek. 
 
Födémek 
A meglévő csaphornyos fa gerendafödém felett egy új „vendégfödém” acélgerendás monolit 
vasbetonból kerül megépítésre. Ezen szerkezetre hőszigetelésen úsztatott esztrich készül, 
lépéshang-gátlás biztosítására, és a burkolat fogadására. 
 
Tetőfedés 
A tetőre cserépfedés kerül. Az újonnan kialakítandó tető acél vázas rendszerű, 24cm-es 
kőzetgyapot hőszigeteléssel, 
 
Külső nyílászárók 
A belső udvari homlokzatra fa szerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre. A tetősíkablakok 
korszerű FAKRO nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel, elektromos árnyékolással és nyitással, 
melyek megfelelnek a legmodernebb energetikai feltételeknek. 
 
Homlokzatok 
Az épület főhomlokzata műemléki igényességű felújítást kap. 
 
Lift, közlekedők 
Az újonnan kialakított luxuslakásokhoz való feljutást egy 8 személyes 630 kg terhelhetőségű 1 
m/s sebességű felvonó biztosítja.   
 
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 
Hőellátás, hűtés, vízellátás 
A lakások fűtése és hűtése Daikin Altherma 3 / Mitsubishi Zubadan levegős hőszivattyúval 
történik, melyek "H" kedvező tarifás áramról üzemelnek. A hőszivattyú 2 részből áll, egy beltéri 
és egy kültéri egységből. A lakások konyha-étkező, nappali helyiségei, valamint hálószobák 
fűtését-hűtését rejtett fan-coil, a hidegburkolatos helységekét padlófűtés rendszerrel biztosítjuk. 



 
 
ELEKTROMOSSÁG 
 
Az újonnan épülő lakások teljesen új, egyedi elektromos betáplálást kapnak a földszinten 
elhelyezett ELMŰ szekrényből. Az épület villamos energia igénye a beépítésre kerülő villamos 
teljesítmények egyidejűsége alapján nappali (3x25A) és éjszakai (20A H tarifájú) lakásonként. 
 
LAKÁSOK 
 
A lakások belső kialakítására: burkolatok, kádak, zuhanyok, szaniterek, csaptelepek, belső ajtók 
tekintetében vásárlóink különböző, belsőépítészek által tervezett látványtervekből meríthetnek 
ötleteket. Igény esetén kiváló referenciákkal rendelkező belsőépítész segít a lakás egyedi 
arculatának kialakításában.  
A lakás m2 ára a következő egységárakat tartalmazza lásd 1.sz. melléklet 
 
Belmagasság 
A beépítés tetőtéri beépítés, ebből adódóan nagy légterű főhelyiségek kerültek kialakítására 
nyílt lehetőség. A belmagasság a kis kiszolgáló helyiségekben is 3m. 
 
Lakásbejárati ajtók 
A lakásbejáratokra több ponton záródó Mabisz minősítéssel rendelkező, igényes megjelenésű 
biztonsági ajtók kerülnek elhelyezésre. 
 
Belső ajtók 
A belső ajtók bruttó 150.000Ft/db értékben választhatók a MERANTIN Kft. kínálatából vagy 
egyedi igények árajánlat alapján. 
 
 
Burkolatok 
Hideg-meleg burkolat választható bruttó 15.000Ft/m2 áron a BURKOLAND Kft-nél. 
 
Felületképzés 
Kétszeri glettelés, kétszeri festés. Egyedi igényeket figyelembe vesszük, belsőépítészeti tervek 
szerint, kérésre árajánlatot készítünk.  
 
Konyha 
A lakásokat alsó és felső konyhabútorral, gépek nélkül szereljük. A gépek fogadása ki lesz 
alakítva. Amennyiben a Vevő nem az általunk ajánlott gyártótól kívánja gyártani a bútort, akkor  
az eredeti konyha értékét más konyhára is elköltheti. (Bruttó 1.000.000Ft/lakás) 
 
 



Vizes berendezések, szaniterek 
Minden lakás fürdő (vagy terven jelölt egyéb, pl. háztartási) helyiségében mosógép, valamint a 
konyhákban mosogatógép elektromos-, víz-, és szennyvíz oldali csatlakozás kerül kialakításra. 
A WC-k konzolos, falban szerelt tartályos kialakításúak, kétfokozatú homlokoldali nyomólappal. 
 
Elektromosság 
Az egyes helyiségekben a szabvány előírásainak megfelelő mértékű megvilágítás kerül 
kialakításra.(lakás m2 x 0,6 = x db végpont) 
A lakáson belüli opcióként van lehetőség a lakáson belül elektromos hálózat csillagpontos 
kialakítására. Ez azt jelenti, hogy kész bármilyen vagy egymástól eltérő gyártmányú okos 
rendszerek egyidejű fogadására. (A WIFI-s rendszereknél jóval kedvezőbb megoldás.)  
Az épület szabvány szerinti villámvédelemmel lesz ellátva. 
 
Beruházó fenntartja, az egyes berendezéseknek vagy technológiáknak a fentiekben 
meghatározottal legalább megegyező műszaki színvonalú termékkel vagy technológiával való 
helyettesítésének jogát, beszerzési nehézségek, vagy egyéb műszakilag indokolt esetben 
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1. 51,04 3,62 52,85 2 000 000 105 700 000 IV / 1. 1 1+1 utcai 

            
2. 62,13 7,33 65,80 2 100 000 138 169 500 IV / 2 1 1+2 utcai 
            

3. 66,77 7,88 70,71 2 100 000 148 491 000 IV / 3 1 1+2 utcai 
            

4. 69,86 18,9 79,31 2 200 000 174 482 000 IV / 4 1 1+2 utcai 
            

5. 66,15 7,07 69,69 2 200 000 153 307 000 IV / 5  1 1+1+1/2 utcai 
          

össz. 315,95 44,8 338,35   720 149 500     
 



 
 



 



 



 
 

 



 
 

 
 

 



 


