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SKYLIGHT CITY ÉPÜLETBEMUTATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS  

A Skylight City egy kiváló elhelyezkedésű épület újjászületése. 2018. évben az építészeti és 

funkcionális átalakítással létrejövő új irodaház nemcsak az aktuális irodapiaci igényeket, hanem 

a jövő munkavállalóinak esztétikai és munkakörnyezeti elvárásait is kielégíti, mindemellett egy 

oázisszerű, barátságos, inspiráló és környezettudatos tér lesz a nagyvárosban. 

Az irodaháznak önálló bejárata van a Róbert Károly körútról, a kereskedelmi területek pedig a 

Róbert Károly körút – Üteg utca sarkáról közelíthetők meg. 

Az épület hatalmas üveg homlokzattal és üvegtetővel fedett tágas belső átriummal rendelkezik. 

A belső kialakítás az ovális alaprajzú, elegáns, ugyanakkor hangulatos közösségi tér köré 

szerveződik. 

A földszinten, a mínusz félemeleten kereskedelmi üzlet működik. Az irodák rugalmas 

kialakítással rendelkeznek. Az 1-4. emeleten lévő irodák nagy belmagasságúak, a 6-7. szinti 

irodák panoráma ablakai pedig páratlan kilátást biztosítanak a pesti városrészre és a budai 

hegyekre. Az épület ötödik, város felett lebegő szintjén a munkavállalók számára is elérhető 

étterem található, panorámás zöldterasszal. 

 

 

mailto:hancza@wing.hu


 

Kapcsolat: Hancz Anita, Értékesítési vezető 
Tel.: +36709071647, E-mail: hancza@wing.hu  
WING Zrt.1095 Budapest, Máriássy u. 7. 
 

 

 

LOKÁCIÓ 

 

 

Kiváló közösségi közlekedés 

• 1-es villamos megálló az 
épület előtt 

• M3 Árpád hídi megállója 10 
perc sétára 

• 14-es villamos a Lehel útnál 
• 901,918,937,105,32,120 

buszok 
• … teljes kerékpáros 

infrastruktúra az épület 
előtt 
 

Autós megközelítés 

• Hungária körúti 

elhelyezkedés 

• Váci út tengely 700 m-re 

• M3 autópálya bevezető 500 

m-re 

 

SZOLGÁLTATÁSOK  

 
SZOLGÁLTATÁSOK HELYBEN: 

• Meleg konyhás étterem tetőterasszal  
• Kávézó és Alza. hu a -1 szinten 
• Vendégparkolás 
• Kerékpár tároló és öltöző, e-töltő 
• Szállítási udvar, teherlift 

SZOLGÁLTATÁSOK A KÖZELBEN: 

• Éttermek, kávézók (Cafe Frei) 

• Benzinkút és SPAR Express élelmiszerbolt 

• Dohánybolt  

• Gyógyszertár 
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ELÉRHETŐ TERÜLETEK, ALAPRAJZOK 

 

2022. Q2-től elérhető területek: 

Szint Nettó (m2) Bruttó (m2) 

4. emelet                       2 403                        2 569  

5. emelet                       1 073                        1 147  

6. emelet                       1 602                        1 705  

7. emelet                       1 602                        1 705     

Közös Területi Szorzó 6,45% 
 

Az emeletek (kivéve 5. emelet) oszthatók két területre: 

4. emelet esetén 1300-1100 m2 egységekre, 6-7. emeletek esetén 1050-550 m2 egységekre. 

 

Alaprajzok: 

4. emelet 
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5. emelet 

 

 

6. emelet 
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7. emelet 

 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK  

 

• Szerelt elemes álmennyezet 

• antisztatikus, moduláris szőnyegpadló 

• Friss levegő: 35m3/h/fő 

• Led-es lámpatestek 

• Szigorú akusztikai paraméterek szerinti 2x2 rétegű gipszkarton válaszfalak és fafurnér 

ajtók (cellás irodákban, tárgyalókban Lp=40dBA, open space irodatérben Lp=45dBA) 

• Előre gyártott elemek használata 

• Csökkentett vízfelhasználású szaniterek 

• A bérleményi területek gépészeti és világítási rendszerének egyedi szabályozhatósága 

• Többrétegű hőszigetelő üvegezés 

• Sprinkler-rendszer az épület teljes területén, 400m3 tárolt oltóvízzel 
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FÉNYKÉPEK 
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