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Modern Villa gyönyörű nagy kerttel és 
különleges fekvéssel Budapesten!

A Villa teljes címét az Ingatlanközvetítőtől megkaphatja: +36-20-241-0000 

1

https://DrNest.hu/


DrNest Ingatlan   Budapest  +36 20 241-0000 https://DrNest.hu 

Vételár
          950.000 €

Típus
Családi ház (Önálló, körüljárható)

Emeletek száma 
3

Lakóterület kb.
400 m²  

Telek minden oldalról bekerített, nagysága 
közel 2000 m²! (1936)

Beköltözhető
Megbeszélés alapján

Szobák száma
6

Hálószoba
3

Fürdőszoba
6

Televízió
         3 Szatellit, Antenna (Európa) 
Telefon és Internet

Telefonvonalon bekötve

Árak

Vételár
950.000 €
1.100.000 CHF
300.000.000 HUF

Az épület adatai

Építés éve
2004

Ingatlan állapota
Nagyon ápolt, igen igényesen

Kiépítése és felszereltsége
          Különlegesen magas színvonalú
Fűtés módja

Fűtőtest és padlófűtés
Fűtés

Fűtőolaj
Víz
         Házba és kertbe külön vezetéken bevezetett 
Áram

Bevezetve
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Az épület ismertetése

Ez a különlegesen nagy értékű és minden igényt kielégítő, művészi Villa az egyik legszebb
környezetben van Óbudán és egy újépítésű negyed közepén fekszik. A telek minden oldalról
drótkerítéssel bekerített. A rácsos betonfallal kiépített, félkör alakú, öblös bejárat egy kevéssé
forgalmas útról  nyílik.  A gépkocsi,  illetőleg a személyi  forgalom biztonságos közlekedését
elősegítően, mindkét kapu bejárata bőséges belső területtel rendelkezik. A telekről gyönyörű
kilátás nyílik a Hármashatár hegyre. Az épület környékén kertek és hasonló új építésű házak
találhatók. 

Ez  a  családi  ház  a  formáját  tekintve  egy lapos tetejű  épület  masszív  vasbeton  és  tégla
felhasználásával a személyes kívánalmaknak megfelelően, kiemelt minőségű berendezéssel
lett tervezve, egy közel 2000 m² (1936) területű telken lett felépítve. Az épület klasszikus
fehér színével, modern formájával és technikai ötleteivel meglepően megkapó. A homlokzat
oszlopos  tagoltsága  mellett,  a  kétemeletes  prizmaformájú,  üvegezett  téli  kert  zöld
növényeivel harmonikus látványt nyújt a környező kert zöld fáival és növényeivel. 
A tulajdonos és az építész, a több ízben kitüntetett, neves professzor Dr. Kapsza Miklós nagy
odaadással,  körültekintetéssel  tervezte  és  ellenőrizte  az  építkezést.  A  villa  a  mai  napig
állandó karbantartás mellett ma is kiváló állapotnak örvend. 

A  nagy  kiterjedésű  (ca.  2000  m²)  telek  és  a  hozzáértően  tervezett  zöld  növényekkel
beültetett kert, a látogató ott tartózkodását egy élménnyé varázsolja. A ház előtti kertben
különböző színű rózsabokrok, dísz-növényekkel és fákkal körülvéve fogad minket. Az épület
mögötti terasz, mivel az útról be nem látható, zavartalan napozást nyújt és a pihenést is
szolgálja. Itt van lehetőség a nyári találkozók, rendezvények és grill partik megrendezésére.
Mivel  a  zöldkert  természetesen  itt  is  folytatódik,  itt  kizárólag  nemes  gyümölcsfák  is
találhatók, mint alma, cseresznye, körte, barack, dió, és mandula.   

Különlegessége ennek a nagy, modern villának a meglepő építészeti megoldások, az ízléses,
választékosan  kiváló  minőségű  felszereltség,  belső  berendezés,  a  világos,  fényáteresztő
helyiségek, a csodaszép kert, parkosított zöldterület, különleges fekvés, a széles horizontú
szép kilátás a szemben fekvő hegyvonulatra.

Külön  figyelemre méltó  az  építész  azon  szándéka  -  mivel  lenyűgözte  az  itáliai  építészeti
örökség -  hogy az alaprajz  és a felépítés világos geometrikus  formáit  megörökítse.  Ez a
háromszög,  a  négyzet  és  a  kör,  valamint  a  prizma,  a  kubusz,  a  henger  és  az  oszlop
többszörös megjelenése, ami gazdagítja ezt a maga nemében egyedülálló építészeti alkotást,
ami ezt a villát remekművé teszi!
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A jelenlegi területfelosztás a következő:

- Gépkocsi és személybejárat a telekre, elektromos működtetésű kapu 
- Kövezett út az épülethez
- Két autó parkolására alkalmas, kétajtós garázs, elektromos működtetésű ajtók
- Kerti szerszámhelység, külön fűtőolajtank helyiség
- Folyosó a főbejárathoz

Földszint:
- Főbejárat
- Folyosó a fitneszhelységbe és az Átrium kerthez
- Köszöntő- és fogadófal
- Szauna (Caldarium)
- Zuhany és WC 
- Mosókonyha és vendégszoba 
- Fűtőhelyiség
- Legfelső emeletig körlépcső, üveglépcső fokokkal
- Liftakna kiépítve (jelenleg üres, beépíthető)
- Két raktár, kamra

Első emelet:
- Nagy fürdőszoba, jakuzzi, két mosdó, zuhany, toilette, bidét, elválasztó üvegtéglafal
- Méretre beépített szekrény
- Kör alakú nagy hálószoba, garderoba szoba
- Kisebb hálószoba
- Lakószoba a télikerttel
- Amerikai konyha étkezővel
- Zuhany és WC 
- Második méretre beépített szekrény
- Kijárat a kertbe 
- Háztartási kamra

Második emelet:
- Nagy, szabad terület, lakó- és irodaterület, különleges üvegtéglafal, mint válaszfal
- Nyitott konyha, Bar asztal 
- Nagy körformájú étkező
- Design Gotthárd Gránit Kandalló, olvasó sarok, és nyílt Galerié
- Ajtó a Télikerthez és kijárat a balkonra  
- Vendég WC zuhanyozóval
- Méretre beépített szekrény 
- Könyves szekrény helyiség 
- Kijárat a teraszra és a kertbe 

Harmadik emelet:
- Kijárat a tetőteraszra
- Vendég WC zuhanyozóval
- Padlócsempe Sakktábla 
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Felszereltség

Megemlítendők itt a kivitelezés és a berendezés különlegességei:

- Magas minőségű, külföldi műszaki felszereltség (Svájc, Olaszország, Németország) 
- Meglepően nagy ablakfelületek, ablakok redőnnyel és dupla szigeteléssel
- A villa minden szintjéről közvetlen kijárat a kertbe 
- Balkon és terasz gyönyörű kilátással
- Viessmann fűtés-, frisslevegő- és napelem berendezés (12 m²)
- Padló- és fűtőtest fűtés kombináció az egész villában  
- Minőségi padlóborítás, nemes csempe-, mozaik- és lamináltpadló
- Lakóhelyiségekben design-lamináltpadló
- Modern és időálló design-konyha, kilátással a zöldterületre 
- Konyha felszereltsége SIEMENS 
- Nyílt területek és magas mennyezet 
- Modern design-kandalló Gotthárd-gránitból, két oldalról látható tűztérrel 
- különleges ízléssel berendezett, nagyterületű Wellness-fürdőszoba 
- Hálószoba egyesített öltözővel-garderoba szobával
- Igényes elektromos felkészültségű beszerelések, a kertben is
- Központi porszívó berendezés minden emeleten 
- Riasztóberendezés a Svájci CERBERUS-tól
- Biztonsági külső és belső ajtók, részben tűzálló 
- nagy kiterjedésű tetőterasz
- Szauna (Caldarium)
- Kettős garage világítással, távirányítású kapukkal és közvetlen bejárattal a lakótérbe 
- Garázs és a bejárati folyosó teteje füvesített zöldterület
- Parkolási lehetőségek a kertben
- Igényesen kialakított óriási kertterület
- Gépek és szerszámok a kert ápolására

További felvilágosítást és időpontkérést a látogatáshoz kérjük velünk közölni. 
Szívesen állunk rendelkezésére

https://my.matterport.com/show/?m=HCfpQMELpYx  
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