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LUXUS OTTHONOK ZÖLD KÖRNYEZETBEN, KARNYÚJTÁSNYIRA A
BELVÁROSTÓL
A FS18 Residence projekt befektetői olyan
épületegyüttes létrehozását tűzték ki célul,
ahol a leendő tulajdonosok egyszerre
élvezhetik a városközeli hegyvidék nyugalmát
és a felsőkategóriás életstílust. Ezek a minden
igényt kielégítő lakások kényelmet, nyugalmat,
biztonságot kínálnak.
Budapest, XII. kerületének klasszikus
városrésze Kútvölgy, ami kiváló
infrastruktúrával és tömegközlekedéssel
rendelkezik, ugyanakkor hegyvidéki
zöldövezetekre jellemző hangulatot és
nyugalmat áraszt. A mindennapok kényelmét
és a praktikus teendők gondtalanságát kiváló
oktatási intézmények, valamint a környéken és
a közeli bevásárlóközpontokban megtalálható
üzletek, bankok és színvonalas szolgáltatások
biztosítják.
A kitűnő lokációval rendelkező, lendületes, ám
letisztult homlokzatú FS18 Residence a
legfrissebb építészeti trendek alapján került
megtervezésre. A hátsó, csendes kert felé
megnyitott épülettömb modern dizájnjával,
egyéni igényekre szabható lakás-enteriőrjével
és praktikus ám stílusos élettereivel ideális
választás a budai belső kerületekben lakást
kereső vásárlóknak.

Az impozáns, modern vonalú épületben 4 lakás, 8
parkoló és 4 tároló épül az energiatudatos
építészet jegyében. A lakások magas minőségű
anyagokkal készülnek, 94-148 m2 alapterületűek,
földszinti lakásaink kertkapcsolatosak. Az
exkluzív épületben található egy kétszintes
penthouse is, amely nappali és háló blokkra
osztható. Az épületben a kényelmes közlekedést
privát lift segíti, a hőellátást környezetbarát
levegő-víz hőszivattyú biztosítja, a lakásokban
felület hűtés-fűtés készül, a nappalikban fan-coil
kiegészítéssel. A lakásokhoz 2 garázsbeálló,
valamint egy tárolóhelyiség tartozik.
Tervezési szempontok
A telken elhelyezhető négy lakás mindegyikének
délkeleti, vagy délnyugati tájolású nappali tere
lesz. A beépítés két egymásra épülő tömbből jön
létre, melyek egymáshoz képest félszint
eltolásban ülnek a terepen és két-két lakást
foglalnak magukba. Az épület harmonikusan
illeszkedik a dús növényzettel rendelkező telek
és a hangulatos városrész miliőjébe.
Tájolás
Az épület illeszkedve az utcaképhez és a kerületi
előírásokhoz a telek első felében helyezkedik el,
az északi, utcai oldalra helyezve az összes
alárendelt helyiséget és a közlekedőmagot,
délkeletre és délnyugatra megnyitva a négy lakás
összes lakó és nappali funkcióját. Így létrejön
három egymáshoz képest 100-150 cm
szinteltolásban lévő déli tájolású kertrész.
Ezekből kettő a földszinti lakásokkal áll privát
kapcsolatban, egy pedig teljesen közösségi
használatra kerül kialakításra.

Építészeti koncepció
Az épület tömegével, a lakások félszint
eltolásával ráül a terep lejtésére. Az utca felé
nem zárkózik el, csak visszafogottan nyílik, a
kertje felé már nagy, egybefüggő
ablakfelületekkel tekint. A tervezés során
kiemelt figyelmet kapott a fenntarthatóság,
ami az alkalmazott passzív árnyékoló
építészeti elemekkel biztosított
energiahatékonyságban is megnyilvánul. Az
üvegezett homlokzati sík elé kinyúló lemezek
önmagukban is árnyékolnak, ezt egészíti ki a
külső üvegezett síkra rögzített zsalus
mozgatható árnyékoló rendszer.

Anyaghaszálat
A falfelületeknél nemesvakolat, illetve ragasztott mészkőburkolat
kerül felhasználásra, a nyílászárókat, pedig antracit színben porszórt
alumínium tokok keretezik. A délre, keletre és nyugatra néző
nyílászárók külső árnyékolásként az ablakkeretekkel színazonos
zsaluziát kapnak.
Az épület megközelítése, belső közlekedési
rendszere
A telek gyalogos és autos megközelítése a Felső
Svábhegyi útról történik. Az autóbehajtó a telek
alsó utcafronti sarkán indul és a lehető
legrövidebb úton a föld alá vezet, a zöldfelület és
kerthasználat optimalizálása érdekében. A lakások
a közös lépcsőházból, illetve személyfelvonóval
közelíthetők meg, ez utóbbi az egyes állomásokra
külön jogosító eszközökkel vezérelhető.
A pinceszinten 8 db gépkocsi beálló kerül
kialakításra, amelyek családi méretű gépjárművek
kényelmes parkolását is lehetővé teszik. Ugyanitt
kialakításra kerül 1 db elektromos gépjármű
töltőállomás is.

Okosotthon
A beruházói koncepciónak megfelelően a lakások „Okosotthon”
vezérléssel lesznek ellátva, amelyek alkalmasak lesznek a hűtés, fűtés,
árnyékolás és a biztonságtechnikai rendszerek vezérlésére és
távelérésére.

A társasház helyiség
kimutatása
Földszint
1. számú földszinti lakás
kertkapcsolattal
szám helyiség terület
1.1
előtér
2,67
1.2
mosdó
2,62
1.3 konyha-étkező 20,42
1.4 nappali
24,83
1.5 házt. helyiség 2,52
1.6
szoba
14,13
1.7
fürdő
4,80
1.8 gardrób
4,29
1.9
szoba
14,52
1.10 fürdőszoba 4,38
összesen 95,18
terasz 38,61
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2. számú magasföldszinti
lakás kertkapcsolattal
szám helyiség terület
2.1
előtér
5,43
2.2
mosdó
3,17
2.3
nappali
30,52
2.4 konyha-étkező 16,97
2.5 háztart. H
2,97
2.6 közlekedő
4,64
2.7
gardrób
2,78
2.8 fürdőszoba 7,54
2.9
szoba
18,24
2.10
szoba
13,61
összesen 105,87
terasz 20,86
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3. számú emeleti lakás
szám helyiség terület
3.01
előtér
3,74
3.02 mosdó
,71
3.03 nappali
24,64
3.04 konyha + étk. 15,55
3.05 háztartási h. ,06
3.06 közlekedő 2,87
3.07 gardrób
2,79
3.08 fürdőszoba 7,54
3.09
szoba
18,24
3.10
szoba
13,61
összesen 94,75
terasz 31,56
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4. számú penthouse
lakás emeleti szint
1. szint - háló blokk
szám helyiség terület
4.01
előtér
2,29
4.02 háztartási h. 5,34
4.03 közlekedő 10,99
4.04 lépcsőtér
4,70
4.05 fürdőszoba 5,63
4.06
szoba
15,58
4.07
szoba
14,65
4.08
szoba
15,15
4.09 gardrób
7,63
4.10
fürdő
9,54
4.t.1
terasz1
36,72
2. szint - nappali blokk
- penthouse szint
4.11
nappali 36,96
4.12 konyha+étk. 19,65
összesen 148,11
4.t.2 terasz2 73,95
terasz összesen 110,67
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Alkalmazott épületszerkezetek és anyagok rövid leírása
TEHERHORDÓ SZERKEZETEK
Alapozásként tömörített tükörre zúzottkőágyazat, szerelőbeton és méretezett, fektetett 50 cm vastag vízzáró monolit
vasbeton lemezalap készül. Fölötte monolit vasbeton lemezzel, vasbeton pillérváz, vasbeton merevítő falakkal, vasbeton
födém rendszer. Lépcsők és a liftakna falai szintén monolit vasbeton szerkezetűek. Az épület szintjeit kétkarú monolit
vasbeton lépcső köti össze.
ÉPÍTÉSZET
Aljzatok
Az úsztatott padlószerkezetekben 7 cm vastag saját levében simított aljzatbeton készül közvetlen a burkolat alatt. A
padlórétegek kialakítása magában foglal minden szükséges fektetési munkát (kábelcsatornák, fűtéscsövek, stb.).
Falazatok
A lakáselválasztó falak a födémhez rugalmasan csatlakozó, 30 cm vastag hanggátló falazatból készülnek, mindkét oldalukon
vakolva, glettelve, festve. A belső válaszfalak 10 cm vastag égetett kerámia falazóblokkból készülnek, mindkét oldalukon
vakolva, glettelve, festve.
Falak hőszigetelése
A terepszint alatti és lábazati hőszigetelések extrudált (zárt cellás, XPS) polisztirolhab táblából készülnek. A homlokzat 20-25
cm vastag grafit hőszigetelést kap.
Födémek hő- és hangszigetelése
A tetőszerkezet hőszigetelését 20-35 cm vastag ásványi szálas hőszigetelő lemez biztosítja.
A közbenső födémeken 4 cm vastag, lépéshanggátló, lépésálló hő- és hangszigetelés kerül felhasználásra.
A pince és a földszint közötti födém alsó síkján 10 cm vastag vakolható ásványi szálas hőszigetelés készül, alulról vakolva,
glettelve.

Nyílászárók
Az épület homlokzati nyílászárói a földszinttől felfelé alumínium tokszerkezetű, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű ajtók és
ablakok.
A lakásokon belüli nyílászárók belsőépítészeti terv alapján kerülnek kiírásra, csakúgy, mint az épület beépített bútorai..
Festés, mázolás
A belső falfelületek és mennyezetek 3 rtg diszperziós festést kapnak.
Az épületben elhelyezésre kerülő nyílászárók üzemben porszórt felületűek, a lakatos szerkezetek 1 rtg rozsdagátló-alapozó és 2
rtg fedő mázolást kapnak, sötétszürke színben.
Burkolatok
Belső padlóburkolatok
A lakóterekben a melegburkolatok természetes fa anyagúak, a vizes helyiségek hidegburkolata csúszásmentes greslap anyagú.
Az árak kialakításkor a burkolatokat egységesen 15.000.- Ft/m2 értékben vettük figyelembe.
Szaniterek
A vízes helyiségekben Villeroy and Boch típusú vagy azzal megegyező minőségű szanitereket kerülnek beépítésre.
Csaptelepek
A vízes helyiségekben Hansgrohe típusú vagy azzal megegyező minőségű csaptelepek kerülnek beépítésre.
Külső padlóburkolatok
A kültéri burkolatok használattól függően, a terveken jelölt módon helyenként csúszásmentes, fagyálló, nyílthézagos
greslapból készülnek az épület minőségéhez és stílusához illeszkedve.
Belső falburkolatok
A vizes helyiségek határoló falai mennyezetig csempézett felületek.
Külső falburkolatok
Az épület homlokzatán homlokzati hőszigetelő vakolat rendszer készül, különböző struktúrájú, szilikát alapú vakolattokkal.
Személyfelvonó
1 db 4 személyes Schindler típusú vagy azzal megegyező minőségű személyfelvonó épül.

GÉPÉSZET

A gépészeti rendszerek kialakítása során hangsúlyt fektettünk a környezet terhelés minimalizálására. A takarékos
energiafelhasználás érdekében a gépészeti rendszereket a mai technikai színvonalnak megfelelően alakítjuk ki, ezzel
minimalizálva a felesleges energia felhasználást. Az épületek hőenergia igényét levegős hőszivattyús rendszerrel biztosítjuk, a
fűtő és hűtő felületek a mennyezetben, valamint a nappaliban oldalfali fan-coil kerül kialakításra. A lakások hűtése, fűtése távoli
indítással interneten keresztül lehetséges. A lakások alapfűtésének, alaphűtésének vezérléséről a központi felügyeleti rendszer
gondoskodik.
Szellőzés
A társasházba lakásonként egyedi, hővisszanyerővel és szűrőkkel felszerelt mesterséges szellőztető berendezést tervezünk. A
friss levegő bevezetés a homlokzaton keresztül történik, a használt levegő pedig tetősík felett távozik.

Használati melegvíz ellátás
A használati melegvíz termeléséről az épület hűtéséért és fűtéséért is felelős levegős hőszivattyúk gondoskodnak. Az épületben
megfelelően méretezett HMV puffer tartály kerül elhelyezésre és a melegvíz azonnali elérhetősége érdekében cirkulációs
hálózat kiépítésre kerül sor.
Zöldfelület
Az ingatlanon belüli zöldfelületeken a lehető legtöbb már jelen lévő növény érintetlen marad, valamint további fű, fás-, és
lágyszárú növények kerülnek beültetésre. A földszinti lakásokhoz tartozó kizárólagos használatú kertek ingatlanon belüli
leválasztása fás-, és lágyszárú növényekkel történik, továbbá játszótér, és grillező hely kerül kiépítésre. Zöldfelületek öntözését
automata öntözőrendszer biztosítja az elvezetett csapadékvíz felhasználásával.
A telken lebontásra került épület feltárása során egy kisebb méretű borospincét találtunk, amelyet igyekszünk eredeti
fomájában visszaállítani.
Kerítés, kapu, kukatároló
A főbejárati közlekedést motoros működtetésű gépjármű kapu, valamint kulcsos és kódos személybejáró biztosítja. A Felső
Svábhegyi útról érkező gyalogos forgalom számára kódos, kulcsos gyalogos kapu kerül beépítésre. A teljes telekhatáron kerítés
létesül. A főbejárat mellett a hatósági előírásoknak megfelelő, fedett kukatároló kerül kialakításra.
Biztonságtechnika
Az épület videó-kaputelefonnal és kamerarendszerrel lesz ellátva, ezen felül a lakásokban egyedi risztórendszer kerül
kialakításra.

Árak
1. számú lakás
Terület 95,18 m2
Terasz terület 29,59 m2
Lakás nettó vételár 174.500.000 Ft
Gépkocsi beálló
2 db
Tároló 1 db
Gépkocsi beálló és tároló nettó vételár 10.000.000 Ft
2. számú lakás
Terület
105,87 m2
Terasz terület 29,80 m2
Lakás nettó vételár 177.250.000 Ft
Gépkocsi beálló
2 db
Tároló 1 db
Gépkocsi beálló és tároló nettó vételár 10.000.000 Ft
3. számú lakás
Terület 94,75 m2
Terasz terület 31,56 m2
Lakás nettó vételár 157.900.000 Ft
Gépkocsi beálló
2 db
Tároló 1 db
Gépkocsi beálló és tároló nettó vételár 10.000.000 Ft
4. számú lakás (Penthouse)
Terület
148,11 m2
Terasz terület
110,67 m2
Lakás nettó vételár 310.000.000 Ft
Gépkocsi beálló
2 db
Tároló 1 db
Gépkocsi beálló és tároló nettó vételár 10.000.000 Ft

Fizetési ütemezés
Ütemterv
Szerződéskötéskor 20% (ebből 10% foglaló)
Garázs födém elkészültekor 20% 2018. október
Szerkezetkész állapot 30% 2018. december
Emeltszintű szerkezetkész állapot 20% 2019. április
Használatbavételkor 10% 2019. június

A beruházó fenntartja az adatváltozás jogát
Jelen információk nem minősülnek hivatalos ajánlatnak

