
 

*** Teljeskör en felújított 96 (107) m2-es luxuslakás *** 

*** Full renovated 96 (107) m2 luxury apartment *** 
 

 
 

 

 

Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 

Budapest V. district, Kossuth Lajos street 

 



*** Teljeskör en felújított 96 (107) m2-es luxuslakás *** 

Budapest V. ker., Kossuth Lajos utca 
 

 
 

 

 

Társasház építés éve 1896 
Komfort luxus 
Emelet 1 
Épület szintjei 4 
Felvonó van 
Belmagasság 4 méter 

tés gáz (cirko) 
Légkondicionáló van 
Tájolás dél-nyugat 
Kilátás udvari 
Közös költség 24.000,- Ft (vízzel) 



*** Full renovated 96 (107) m2 luxury apartment *** 

Budapest V. district, Kossuth Lajos street 
 

 
 

 

 

Building year 1896 
Comfort level luxus 
Floor of the apartment 1 
Floors in the building 4 
Elevator yes 
Inner height 4 meter 
Heating gas (circo) 
Air conditioner yes 
Orientation southwest 
View courtyard 
Common cost 24.000,- Ft (water incl.) 



*** Budapest belvárosában, a Duna közelében, lakberendez i tervek alapján 
teljeskör en felújított és luxus min ségben berendezett 107 m2-es lakás várja új 
tulajdonosát! *** 

 

A lakás Budapest központi utcájában, a Kossuth Lajos utcában, egy 1896-ban épített, 
téglaépítés  társasházban található. A belváros ezen része a külföldi turisták gy jt helye, 
itt található a legtöbb sétálóutca, m vészeti galériák, hangulatos kávézók. A Duna 
gyalogosan 5 percen belül elérhet . A lakóépület kis bels  udvarral rendelkezik, csendes 
ház. A lakás ablakai függ folyosóra nyílnak, el tte nincs átjárás.  

A prestige luxuslakás 96 m2 alapterület  (építész által igazoltan a valóságban 107 m2), 
stílusa modern eklektika art deco elemekkel. A lakás remek adottságokkal bír, szuper 
alaprajzú, minden helyisége önálló ablakkal rendelkezik. Központi részén található az 
amerikai konyhás nappali-étkez . Innen nyílik a nagyméret  hálószoba, illetve egy 
közleked n túl a vendégszoba. A lakás három vizes helyiséggel rendelkezik: a vendégszobai 
zuhanyzó, a jakuzzi kádas és zuhanyzós fürd szoba, valamint a vendég WC. 

A lakás teljes felújításon esett át. A f tési rendszer új, zárt égéster  és távolról (interneten 
keresztül akár mobiltelefonról) is vezérelhet  kondenzációs kazánnal üzemel, megújult az 
épületgépészet, a víz- és elektromos hálózat teljes cserén esett át. A hideg-, és 
melegburkolatok mind luxus min séget képviselnek. 

A lakásban prémium min ség  bútorok és gépek kaptak helyet, melyek a vételár részét 
képezik. 

A lakásban, a BOSCH márka legújabb, AccentLine fejlesztés  és Home Connect intelligens 
gépjeivel felszerelt, konyhastúdió által kivitelezett konyha került beépítésre, ahol a 
páraelszívó képes a f lappal kommunikálni, a süt  pedig kiválasztott recept alapján 
önállóan megsütni az ételt, mindezt pedig egy központi, beépített helyr l (vagy akár a 
mobiltelefonunkról) vezérelhetjük. 

A fürd szobában lév  szabadon álló hidromasszázs kád többfunkciós és LED világítással 
rendelkezik, a lakásban két WC található. Az infraszauna a hálószobában kapott helyet. 

A lakás exkluzív, egyedi megoldású megvilágítási rendszerekkel rendelkezik. 

Parkolás a közeli utcákban díjfizetés ellenében, illetve a Reáltanoda utca két 
teremgarázsában lehetséges. 

Igény szerint azonnal költözhet . 

  



*** In the center of Budapest, near the Danube, full renovated and luxury furnished 
(based on enterieur designer plans) 107 m2 apartment is for sale! *** 

 

The apartment is located in one of the center streets of Budapest, Kossuth Street, in a brick-
build condominium built in 1896. This part of the city centre is very popular with tourists from 
foreign countries, here you can find pedestrian streets, art galleries, cozy cafes and 
restaurants. The Danube is 5 minutes walk away. The building itself has a small inner 
courtyard with silent neighbourhood. The windows of the apartment open onto the hanging 
hallway, there is no passage before is.  

The prestige luxury apartment is 96 m2 (certified by an architect in reality 107 m2), with 
modern eclectic style with art-deco elements. The flat has great qualities, super layout floor 
plan, all of the rooms have own windows. In the center of the apartment located the 
American style kitchen-living room-diner. From here opens the large bedroom and beyond 
the hallway you can find the guest room. The apartment has three water rooms: a bathroom 
of the guest room, a bathroom with jacuzzi and shower, and a guest toilet.  

The apartment is fully, fresh renovated. The heating system is brand new, it operates with a 
condensing boiler with closed combustion chamber, it can be controlled remotely (via the 
Internet, even from a mobile phone). The building engineering has been also renewed, the 
water and electrical networks have been completely changed. The cold and warm coverings 
are all luxurious. 

The apartment has premium quality furniture and machines which are the parts of the 
purchasing price. 

The kitchen is executed by a professional kitchen studio. High quality, latest developed 
BOSCH machines (AccentLine, Home Connect smart machines) have been built in. The 
dehumidifier can communicate with the hot plate, the oven can bake the food on its own. 
This all can be remoted from a central built in spot or even from our mobile phone.  

In the bathroom the free-standing jacuzzi bathtub has multifunctional led lights, furthermore 
the apartment has two toilets and an infra sauna opens from the bedroom.  

The apartment has exclusive lighting systems with unique solutions. 

Parking is available in the nearby streets, or in two garages in Reáltanoda Street. 

Can be moved in immediately upon request. 

  



 

1. kép: Zuhanyzó / Shower 

 

2. kép: Vendégszoba / Guestroom 



 

3. kép: Vendég WC / Guest toilet 

 

4. kép: Fürd szoba / Bathroom 



 

5. kép: Fürd szoba / Bathroom 

 

6. kép: Hálószoba / Bedroom 



 

7. kép: Hálószoba / Bedroom 

 

8. kép: Hálószoba / Bedroom 



 

9. kép: Nappali-konyha / Living room-kitchen 

 

10.  kép: Nappali-konyha / Living room-kitchen 



 

11.  kép: Nappali-konyha / Living room-kitchen 

 

12.  kép: Nappali-konyha / Living room-kitchen 



 

13.  kép: Nappali-konyha / Living room-kitchen 

 

14.  kép: Nappali-konyha / Living room-kitchen 



 

15.  kép: Nappali-konyha / Living room-kitchen 

 

16.  kép: El szoba-közleked  / Hall 



 



 



 


