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Ahol az élet
új irányt vesz

Közvetlenül a Duna-parton, Budapest exkluzív, modern 

kulturális és üzleti központjában, a Nemzeti Színház és 

a MÜPA tőszomszédságában, a dinamikusan fejlődő, 

kiváló infrastruktúrával rendelkező IX. kerületben he-

lyezkedik el az Infinity Budapest, amely azon túl, hogy 

dunai panorámás, elegáns, nívós otthonokat kínál, gond-

talan életformát is biztosít: wellness-és fitneszrészleg, 

szépségszalon, 24 órás portaszolgálat, housekeeping, 

Smart Home (okosotthon) technológia, kávézó, étterem, 

valamint a tetőteraszon panorámás Sky Bar és infinity 

medence áll a lakók rendelkezésére. A tervezők három 

alapkövetelmény alapján álmodták meg az épületet: ma-

ximális kényelem, pezsgő társasági színterek és személy-

re szabott, prémium szolgáltatások biztosítása.



szobaszervíz, housekeeping, gyorsan alkalmazkodó üzemeltetés

biobolt, pékség, zöldséges

személyi edzés, privát kezelések, szépségszalon

brunch, kávézó, smoothie bár, gasztrósarok

fitneszterem, rooftop jóga, medence

spa, wellness, szauna

Fe
ltö

ltő
dés“

60 m2 privát tér, 1200 m2 
határtalan élmény

Közösségi élm
ények

Komfort
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saját rendezvények, meeting room

étterem, bár

tetőtéri mozi, koncert, előadások, rendezvények
Közösségi élm

ények

Komfort
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Infinity Budapest
éjjel-nappal

A fejlesztőket olyan innovatív építészeti megoldások 

inspirálják, amelyekkel a fenntarthatóságot szem előtt 

tartva alkotják meg a jövő élettereit. Időtálló építészeti 

megoldások, nyitott, zöld életterek, okos térkihasználás, 

mobil falak, multifunkcionális közösségi terek jellemzik az 

épület belső kialakítását. A projekt megálmodói kivételes 

odafigyeléssel törekednek arra, hogy a ház közös terei 

magas fogyasztói és exkluzív közösségi élményt, átlag 

feletti életminőséget kínáljanak, kibővítve ezzel a saját 

lakástér határait. Az épület egészét többfunkciós, előre-

mutató megoldásokkal és személyre szabott szolgálta-

tásokkal ruházzák fel, annak érdekében, hogy gördülé-

kenyen alkalmazkodhasson az igények sokszínűségéhez, 

mindezt a személyes tér és az intimitás megőrzésével. Az 

épület a nap bármely szakában felmerülő igényt ki tud 

szolgálni - legyen szó privát rendezvényről, üzleti meg-

beszélésről, zenés, családi eseményről, gyertyafényes 

vacsoráról, vagy akár egy szórakoztató kulturális előadás 

lebonyolításáról.



zöld környezet
értékálló, hosszú élet-
tartamú építési anyagok 
használata

környezet- és energia-
tudatos koncepciók

újrahasznosított
alapanyagok

innovatív kivitelezési
megoldásoktetőkert
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Jövőbe mutatunk,
értéket teremtünk

Az épület - extra hozzáadott értéket biztosítva - a fenn-

tartható építészeti koncepció mentén valósul meg. A 

tervezők az egészséges, élhetőbb életteret fenntartha-

tó megoldások alkalmazásával valósítják meg, így nem 

használnak felesleges energiát, továbbá a kivitelezés 

során a lehető legkevesebb károsanyag- és hulladék-             

kibocsátásra törekednek. Az Infinity Budapest beruházói 

az energiahatékony berendezések, újrahasznosított, zöld 

alapanyagok és eljárások alkalmazásával elkötelezettek 

a magas minőségű, környezetbarát megoldások iránt.



Ludwig MúzeumMÜPA

Nemzeti Színház

Duna Medical Center

Infinity Budapest

Dandár Gyógyfürdő
Unicum Ház

A38 hajó

Infopark

MOL Campus

Kopaszi gát
Nemzeti Atlétikai Központ
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Kiváló
elhelyezkedés
és közlekedés

Az Infinity Budapest az egyik legexkluzívabb, modern 

városrészben, az új üzleti és kulturális városközpontban, 

a Művészetek Palotájától és a Nemzeti Színháztól pár 

lépésre helyezkedik el - biztosítva a vásárlók számára a 

befektetésük értékállóságát. A folyamatosan fejlődő IX. 

kerületben számtalan kulturális és oktatási intézmény, 

üzlet, bevásárlóközpont, sportolási és rekreációs lehető-

ség található. Fontos törekvés a kerületben a városi utca 

hagyományos élettérként való újrateremtése és újraér-

telmezése. A hétköznapok kényelmét és a mindennapi 

teendők gondtalanságát a környéken és a közeli bevá-

sárlóközpontokban megtalálható üzletek, bankok és szín-

vonalas szolgáltatások biztosítják. A ház előtt található 

a világörökség részét képező 2-es villamos megállója, 

amely a Jászai Mari tér és a Közvágóhíd között közleke-

dik a Dunával párhuzamosan a pesti felső rakparton. Az 

épület Duna felöli oldalán különleges utazási élményben 

lehet részük a hajóval közlekedőknek míg az aktív sport 

kedvelőinek a kerékpárúttal kiépített Duna-parti Gizella 

sétány kínál kikapcsolódási lehetőséget, amely az épület 

közvetlen környezetében található. A belváros néhány 

perc alatt könnyedén elérhető autóval, tömegközleke-

déssel, vagy akár gyalogosan is.
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Exkluzív életstílus, 
élménygazdag életforma



infinity pool, brunch, meeting room, bár, tetőtéri mozi,

gasztrósarok, előadások, rooftop jógaóra, koncert

Mert kényelmes és élményekkel teli életre vágyunk

“
fine dining, szépségszalon, bevásárlás, kávézó,

zöldséges, pékség, biobolt, smoothie bár
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spa, szauna, masszázs, fitnesz, szépségápolás

Meghittség
és közösségi
események színtere

A 12 emeletes épületben az egyedi igényre szabható laká-

sokon kívül a földszinten szolgáltató egységek – étterem, 

kávézó, szépségszalon –, az 1. szinten Spa, wellness- és 

fitneszrészleg, a 2-4. szintig egy hotel áll a vendégek és 

a lakók rendelkezésére. A lakószintek az 5-11. emelet kö-

zött helyezkednek el, míg a legfelső szinten kialakítandó 

tetőteraszon hangulatos Sky Bar és infinity medence 

kap helyet. A lakások mindegyike dunai panorámával, 

hatalmas ablakfelületekkel, nagy terasszal rendelkezik. 

A lakásméretek: 26 – 152 m2 között terjednek. A három-

szintes mélygarázs közel  100 férőhelyet biztosít, ahol 

elektromos töltőállomással ellátott gépkocsibeállók is 

készülnek. Legyen szó üzleti megbeszélésről, privát ese-

ményről vagy nyugodt, harmonikus kikapcsolódásról, az

épület minden igényt maximálisan kielégít.
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Könnyebbség
a mindennapokban

Az Infinity Budapest portaszolgálata a 24 órás biztonsági 

feladatokon túl a lakók mindennapi elintéznivalóihoz is 

segítséget kínál, úgy mint vendégfogadás, csomagátvé-

tel, privát takarítás, szobaszerviz vagy akár karbantar-

tási munkálatok. Az épület elegáns bejárata különleges 

belsőépítészeti dizájn szerint kialakított lobbyba vezet, 

ahol a lakók kényelmesen fogadhatják látogatóikat vagy 

üzleti partnereiket.





Kényeztető luxus, értékes énidő 

“
Magasan a legjobb!

Az első emeleten található exkluzív Spa- és Wellness-

részleg szolgáltatásai biztosítják a lakók gondtalan pi-

henését, fizikális és mentális feltöltődését, egészségük 

megőrzését – mindezt a lakóhelyük közvetlen közelében, 

nyugodt, kényelmes környezetben. Pezsgőfürdő, sze-

mélyre szabott masszázsterápia, szaunavilág biztosítja 

a tökéletes spa élményt. A feszültségoldást és a kikap-

csolódást az összes érzékszervet megmozgató, legújabb 

nemzetközi trendeket követő belsőépítészeti megoldáso-

kat felmutató terek, tükröződő felületek, természetközeli 

elemek teszik teljessé. Célunk, hogy lakóink számára a 

mindennapokban is elérhetőek legyenek mindazok a 

kényeztető luxuskezelések, amelyek a külvilágtól távol, 

a belső harmónia megteremtése mellett a fizikai felfris-

sülés megteremtésére is kiválóan alkalmasak.

A pihenés oázisa

21
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“

Fizikális és mentális feltöltődés egy helyen
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Egészséges
mindennapok

Az első emeleti wellnessrészleg mellett egy fitneszterem 

kap helyet, amelynek fókuszában az egészségtudatos 

testmozgás áll. A fitneszrészleg többfunkciós terekkel, 

modern, prémium minőségű cardio eszközparkkal, erő-

sítő gépekkel, kézi súlyzókkal, innovatív eszközökkel se-

gíti a test biztonságos és hatékony karbantartását, a 

testformálással kapcsolatos célok elérését. Igény esetén 

az eredményes fejlődést támogató edzések magasan 

képzett személyi trénerekkel is lefolytathatók. A letisz-

tult öltözőhelyiség felfrissülésre alkalmas zuhanyzókkal, 

biztonságos, zárható szekrényekkel és komfortos pihe-

nőhelyekkel várja vendégeit.
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Minőségi
gasztronómia

Az Infinity Budapest sokszínű gasztronómiai kínálata 

minden igényt kielégít, legyen szó kulináris élvezetekről, 

inspiráló közegről a mindennapi munkánkhoz vagy akár 

egy üzleti megbeszélés lebonyolításáról, a család és a 

barátok vendégül látásáról. A földszintre tervezett étte-

rem és kávézó minőségi gasztronómiai fogásokkal, ital-

különlegességekkel, hangulatos és tágas helyiségekkel 

biztosítja a felelős vendéglátást a ház lakói és az érkező 

vendégei számára egyaránt. A kulináris tér kialakításakor 

legfőbb céljaink vezérelnek, amelyek nem mások, mint a 

sokszínűség, az érték és a rugalmasság. A vendégeknek 

lehetőségük van alkalomhoz illően átalakítani egy-egy 

helyiséget, amely a leginkább alkalmazkodik elképzelé-

seikhez. A főzőkurzustól a borkóstolókon át a könyvklubig 

bármely esemény színtereként kiválóan funkcionál.
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Kikapcsolódás
a város felett

Az Infinity Budapest legfelső szintjén, a tetőteraszon 

egyedülálló adottságokkal rendelkező, félig fedett Sky 

Bar épül, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik Budapest 

belvárosára, és a világörökségi helyszíneire. A magas-

lati élményt egy „infinity pool”, azaz végtelen medence 

tetőzi, amelyben úgy érezhetjük, mintha egy végtelen 

víztükörben úsznánk a város felett. Különleges étel- és 

italkínálattal, terasszal valamint benti részleggel várja 

a kikapcsolódni vágyókat az egész évben nyitva tartó 

rooftop bár. A szédítő panoráma, az elegáns környezet 

és az exkluzivitás érzése együtt kínál határtalan élményt.
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“

Végtelen élmény határok nélkül
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Living Hotel

Az alsóbb szinteken üzemelő hotel különálló bejáraton és 

szállodai recepción keresztül közelíthető meg. Minden 

lakosztály exkluzív felszereltséggel ellátott, a városlá-

togatók és az üzleti utazók igényeinek maximális kielé-

gítése érdekében. Az egyedi megjelenéssel rendelkező, 

modern apartmanok tágas, világos belső terekkel, meg-

hitt, hangulatos légkörrel és saját, panorámás teraszokkal 

rendelkeznek. A hotel vendégei számára külön étterem 

érhető el, ahol egyedülálló fogások, prémium italválasz-

ték és kellemes légkör biztosítja a kikapcsolódást.
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Személyre szabott
otthonok





Az Ön igényeire
tervezve

Az Infinity Budapest elhelyezkedésének egyik legfőbb 

előnye, hogy közvetlenül a Duna-part mellett épül, így élő 

kapcsolatot teremt a víz és a természet kedvelői számára 

a városi nyüzsgéssel. A kiváló lokációnak és építészeti 

terveknek köszönhetően a lakások mindegyike örök du-

nai panorámával rendelkezik. A tervezők olyan innovatív 

belső- és külsőépítészeti megoldásokat alkalmaznak a 

projekt megvalósításakor, amelyekkel a dinamikus élettér, 

a közösségi életérzés és a privát szféra védelme egyszer-

re tud megvalósulni. Fokozott hangszigetelés és zajvéde-

lem, különálló bejárati lehetőség, szeparált teraszok és 

egyedileg igénybe vehető szolgáltatások járulnak hozzá 

a lakók privát szférájának védelméhez. 
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Előremutató
építészeti
megoldások
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A lakásokban személyre szabott belsőépítészeti kiala-

kítások biztosítják az egyedi igények kiszolgálását. A 

lakók különböző csomagajánlatok közül választhatják ki 

a számukra ideális megoldásokat. Igény esetén Smart 

Home (okosotthon) technológiai rendszerrel is biztosít-

ható otthonaik hatékony és modern működése. 

“

Ahol minden Önért van!
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41



Változtatható funkciók,  
mobil falak, sok üvegfelület

“
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Okos otthon megoldások attraktív kiegészítőkkel

“
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“

Fenntartható igényesség, innovatív alapanyagok
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1.2. A tervezett kialakítás

Az épület 3 pinceszinttel és 13 épületszinttel rendel-

kezik. Az épület 3 pinceszintjén kamerával megfigyelt 

mélygarázs tervezett, a földszinten a tervek szerint 

étterem és kávézó kap helyet, az 1. emeleten pedig 

fitness és wellness részleg található.

Az épület alsóbb szintjein szálláshely jellegű egysé-

gek kapnak helyet, a felsőbb szinteken pedig külön-

féle alaprajzú, magas minőségben kialakított laká-

sok találhatók. A 12. szinten egy exkluzív Sky Bar-t 

alakítunk ki, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Du-

na-partra és a belvárosra.

A lakásokhoz a földszinten saját recepció tartozik.

Az épületben négy személylift fog üzemelni.

Tervezett új építés

Műszaki leírás

1.1. Telek elhelyezkedése, épület megközelítése

Az épület Budapest IX. kerületében, a Lechner Ödön 

fasor és a Duna között helyezkedik el, közvetlenül       

a Duna Medical Center magánkórház szomszédsá-

gában.

A személygépkocsik az épület alatt található három 

szintes mélygarázsban helyezhetőek el. A mélygarázs 

a kis forgalmú Lechner Ödön fasorról nyílik.

Tervezett új építés



2.4. Födémek

A födémek statikailag méretezett vasbeton lemezek-

ből készülnek.

2.5. Homlokzati burkolat

A homlokzaton magas minőségű szerelt burkolatok 

és üveg felületek jelennek meg. A homlokzati bur-

kolatválasztás illeszkedik az épület modern megje-

lenéséhez.

2.6. Homlokzati nyílászárók

A külső nyílászárók alumínium szerkezetű, 3rétegű 

hőszigetelt üvegezésű, megfelelő légzárású és lég-

hang gátlású, több ponton záródó vasalattal szerelt,

egyedi gyártású nyílászárók. A nyílászárók legalább 

34 dB hangszigetelő képességgel rendelkeznek. Az 

erkélyre tervezett nyílászárók jellemzően tolóajtók.

2.7. Hő- és hangszigetelések

Az épület homlokzatburkolata alá kiváló hő- és hang-

szigetelő képességű, tűzterjedést gátló kőzetgyapot 

szigetelés kerül. A vasbeton és acél épületszerkeze-

teket a szükséges helyeken korszerű hőhídmentesítő 

extra hőszigeteléssel tervezzük. Az épület padló-

szerkezeti rétegrendjébe fokozott lépéshanggátló 

szigetelés kerül. 

2.1. Tartószerkezet

Az épület függőleges tartószerkezetét vasbeton pil-

lérek és vasbeton merevítő falak alkotják.

2.2. Válaszfalak

A lakáson belül gipszkarton válaszfalak készülnek, a 

lakások közötti elválasztó falak kiemelt akusztikai 

tulajdonságú gipszkarton lakáselválasztó falak acél-

lemez megerősítéssel, vagy vasbeton falak.

2.3. Külső falak

Az épület külső határoló falai jellemzően kiváló hőszi-

getelő képességű üvegfelületek, egyes helyeken vas-

beton merevítő falak.

Épületszerkezetek



Magasan a legjobb!

49

2.9. Belső ajtók

A lakás bejárati ajtók a követelményeknek megfelelő-

en 5 ponton záródó minősített, WK2 betörésgátló biz-

tonsági ajtók, az előírt hang- és tűzgátlási értékekkel. 

A lakáson belüli beltéri ajtók általánosan (választott 

belsőépítészeti koncepció nélkül) csőüreges vagy 

erősített papírrács betétes kivitelűek, CPL felülettel 

a felkínált kollekcióból Vevő által választott színben.

Az ajtókhoz alu natúr kilincs tartozik normál zárral, 

vagy funkció szerinti WC zárral. 

2.10. Beépített bútorok

A lakások alapfelszereltségébe nem tartozik beépí-

tett bútor. A konyhabútor, a beépített konyhagépek 

és egyéb beépített bútorok opcionálisan rendelhetők, 

a belsőépítészeti koncepció alapján.

2.8. Padló és fal burkolatok

Az erkélyeken wpc burkolat készül. A beltéri padló és 

falburkolatok a helyiség funkciójának megfelelően, a 

felkínált kollekcióból a Vevő által választottak szerint 

kerülnek kialakításra. A válaszfalak, lakáselválasztó 

falak végleges felületkezelése (választott belsőépíté-

szeti koncepció nélkül) általánosan fehér diszperziós 

festés.



3.2. Fűtés - hűtés

A központi fűtés és melegvíz előállítás távhő szolgál-

tatással, a ház központi hőcserélőjével megoldott. A 

központi egység a garázsszinten kap helyet. Minden 

lakáshoz saját fűtési hőmennyiség mérő tartozik. A 

lakás hőmérsékletét programozható szobatermosztát 

szabályozza. A fűtést és hűtést a lakáson belül szabá-

lyozható mennyezeti panelek biztosítják, amik néhány 

lakásban oldalfali design klímával egészülhetnek ki. A 

fürdőkben padlófűtés épül.

Minden lakáshoz saját hűtési hőmennyiség mérő tar-

tozik. A lakás hőmérsékletét lakásonként 1 db progra-

mozható szobatermosztát szabályozza.

3.3. Szellőzés

A belső terű mellékhelyiségek (WC, fürdő) részére 

mesterséges elszívást építünk helyiségenként elszívó 

ventillátorokkal. A berendezések villanykapcsolóról 

üzemelnek. 

3.4. Gáz

A lakásokba földgáz vezeték nem kerül bevezetésre.

Épületgépészet

3.1. Víz- csatorna

Az általános állapotban víz- és csatorna kiállások az 

általános tervek szerint készülnek. A szaniterek a 

felkínált kollekcióból a Vevő által választottak szerint 

kerülnek kialakításra. A WC-k mélyöblítésű, falban 

szerelt tartályos kialakításúak. A fürdőben a tervek 

szerint fürdőkád, vagy zuhanyzó épül. A mosoga-

tógép és a mosógép csatlakozás a gépészeti tervek 

szerint készül. A lakások saját vízmérővel rendelkez-

nek.
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4.1. Erősáram

Minden lakás saját almérővel rendelkezik, 1x32A 

elektromos kapacitással. A lakásokban az elektro-

mos szerelvények (kapcsolók, dugaljak) kiépülnek, a 

lámpákhoz csak vezeték kiállás készül.  A nappaliban 

és a szobákban a dugaljakat, TV és LAN csatlakozó-

kat kiépítjük.

4.2. Kaputelefon

Minden lakásba bekötésre kerül a központi kapute-

lefon audió beltéri lakáskészülékkel.

 

4.3. Vagyonvédelem

A lakásokban riasztó kiépítés előkészítése készül a 

bejárati ajtóknál ajtónyitás érzékelőhöz, vagy mozgá-

sérzékelőkhöz. A vezetékek és készülékek kiépítése 

opcionálisan rendelhető.

4.4. Gyengeáram

A szobákban 1 db TV és 1 db Internet csatlakozó épül 

ki, az internethez CAT5e kábelezéssel, sugaras ká-

belkiépítéssel a lakás gyengeáramú csatlakozó do-

bozától. A társasházban nincs központi internet/TV/

telefon szolgáltatás. Az épület átadásakor legalább 

egy szolgáltató hálózata ki lesz építve, lakásonként 

saját gyengeáramú csatlakozó dobozzal.

A lakások a tervek szerint standard állapotban készül-

nek, Vevőknek lehetősége van a felkínált kollekciók-

ból, bizonyos feltételek mellett a lakás szerződésben 

meghatározott anyagait kiválasztani.

Továbbá vevőknek lehetőségük van felár ellenében 

választani a megadott belsőépítészeti koncepciók kö-

zül is. Ebben az esetben az adott koncepció alapján 

belsőépítész tervezőnk terveket készít a lakás kiala-

kítására, ami magában foglalja a burkolatok, falfelüle-

tek és bútorok megjelenését, valamint a megvilágítás 

terveit is. Az így elkészült tervek és megállapodások 

alapján vállaljuk a lakás teljes kialakítását és akár bú-

torozását is.

Anyagválasztás lehetősége
Épületvillamosság



EMELET

5
Erkély
alapterület cca.

5,71 m2

11,05 m2

17,98 m2

15,06 m2

17,97 m2

66,46 m2

67,93 m2

21,13 m2

9,12 m2

17,98 m2

238,51 m2

52,50 m2

58,04 m2

60,95 m2

59,08 m2

53,81 m2

88,83 m2

100,49 m2

51,64 m2

58,42 m2

61,38 m2

Nettó
alapterület cca.

645,14 m2

501

510

506

502

507

503

508

504

509

505

Lakás

Összesen
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Duna

510

501

507 508

509

503 504 505 506

502



EMELET

6
Erkély
alapterület cca.

3,58 m2

35,17 m2

13,20 m2

45,82 m2

57,59 m2

18,50 m2

22,62 m2

15,73 m2

36,07 m2

250,14 m2

52,50 m2

83,90 m2

59,08 m2

112,88 m2

97,12 m2

58,42 m2

51,64 m2

58,04 m2

91,74 m2

Nettó
alapterület cca.

665,32 m2

601

606

602

607

603

608

604

609

605

Lakás

Összesen
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609

601

606 607

608

603 604 605

602



EMELET

7
Erkély
alapterület cca.

3,62 m2

38,22 m2

9,28 m2

69,17 m2

57,53 m2

7,31 m2

22,09 m2

15,52 m2

43,45 m2

266,19 m2

52,50 m2

83,90 m2

59,08 m2

141,11 m2

98,14 m2

31,98 m2

51,64 m2

58,04 m2

91,74 m2

Nettó
alapterület cca.

668,13 m2

701

706

702

707

703

708

704

709

705

Lakás

Összesen
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709

701

706 707

708

703 704 705

702



EMELET

8
Erkély
alapterület cca.

9,14 m2

63,23 m2

69,27 m2

26,94 m2

17,17 m2

36,93 m2

38,37 m2

261,05 m2

63,10 m2

141,11 m2

148,93 m2

91,13 m2

52,16 m2

91,74 m2

83,90 m2

Nettó
alapterület cca.

672,07 m2

801

806

802

807

803

804

805

Lakás

Összesen
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801

805 806

807

802 803 804



EMELET

9
Erkély
alapterület cca.

5,88 m2

51,62 m2

64,07 m2

21,67 m2

23,48 m2

16,11 m2

20,74 m2

51,40 m2

254,97 m2

63,10 m2

105,28 m2

148,93 m2

57,84 m2

52,16 m2

61,92 m2

61,11 m2

123,07 m2

Nettó
alapterület cca.

673,41 m2

901

906

902

907

903

908

904

905

Lakás

Összesen
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9. emelet

908

901

905 906

907

902 903 904

Duna



EMELET

10
Erkély
alapterület cca.

9,53 m2

66,28 m2

71,89 m2

28,47 m2

15,79 m2

30,26 m2

47,56 m2

269,78 m2

62,80 m2

135,51 m2

148,42 m2

91,13 m2

51,82 m2

60,85 m2

123,33 m2

Nettó
alapterület cca.

673,86 m2

1001

1006

1002

1007

1003

1004

1005

Lakás

Összesen
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1001

1005 1006

1007

1002 1003 1004



EMELET

11
Erkély
alapterület cca.

124,89 m2

32,67 m2

41,63 m2

76,13 m2

119,93 m2

395,25 m2

98,66 m2

43,75 m2

52,56 m2

102,86 m2

121,78 m2

Nettó
alapterület cca.

419,61 m2

1101

1102

1103

1104

1105

Lakás

Összesen
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Duna

1104 11051101 1102 1103

11. emelet
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Kizárólagos értékesítő / Exclusive Sales Agent:

Fine & Country Hungary

+36 70 940 7034

infinity@fineandcountry.com 

www.infinitybudapest.com



Elérhetőségeink:

www.infinitybudapest.hu

www.infinitybudapest.com

Ezen dokumentációban közölt  látványtervek, képek és illusztrációk kizárólag inspirá-
ciós céllal készültek, azok nem képezik a vételárban foglalt műszaki tartalom részét. 
A lakások (vételárban foglalt) műszaki felszereltségét a műszaki leírás tartalmazza.




