


TITKOS HELY ÚJBUDÁN

Találtunk egy gyönyörű telket Újbuda egy titkos szegletében, 
amibe azonnal beleszerettünk, ezért a Metrodom Őrmező 
lakópark lett cégünk első dél-budai fejlesztése. 

Egy, a kertvárosi környezet nyugalmához illeszkedő, prémium 
okosotthonokkal kialakított, emberi léptékű lakóparkot álmod-
tunk meg, amelynek építése 2019-ben kezdődött meg, az 
első épületek pedig várhatóan 2021 őszén kerülnek átadásra. 
Az 1,6 hektáros, ősfás telken összesen 189 lakás kap helyet, 

7 épület ben, amelyek szépen idomulnak az idillien zöld kör-
nyezetbe. A Metrodom Őrmező lakópark elhelyezkedése, vala-
mint az infrastrukturális kapcsolatai is igazán jók, Újbuda 
központja autóval és tömegközlekedéssel is gyorsan elérhető, 
a nyári időszakban pedig gyorsan megközelíthető a Balaton is.

Nézze meg személyesen a Metrodom Őrmező lakóparkot, és 
Ön is bele fog szeretni!

METRODOM ŐRMEZŐ 
1112 ŐRMEZEI ÚT 33. 
ÁTADÁS: 2021 
LAKÁSSZÁM: 189 
ELÉRHETŐ LAKÁSOK: 31, 71 M2 - 116 ,98 M2
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PRÉMIUM  
SZOLGÁLTATÁSOK

Ha szeretnénk egy kicsit kikapcsolódni, akkor nem kell távoli 
üdülőhelyeket keresni, hiszen a Metrodom Őrmező a balatoni 
apartmanok békés idilljét hozza el Budára! A közös kertben 
valódi pihenőparadicsom rejlik: szauna, temperált vizű 
medence, fitneszterem, napozóterasz, közösségi nap pali, 
grillterasz, illetve a gyerekek számára biztonságosan meg-
épített játszótér kínál szórakozási lehetőséget a minden-
napokban.

PRÉMIUM  
MŰSZAKI TARTALOM
A Metrodomnál az a cél unk, 
hogy a gondosan meg épült 
otthonok valóban szol  gálják a 
benne élők kényelmét és igé-
nyeit, ezért mindig ügyelünk 
rá, hogy az otthonokba ma-
gas minőségű, prémium kate -

góriás termékek kerül jenek 
beépítésre. A beépített pré-
mium minőségű anya gok 
garantálják a lakópark ki emel-
kedően magas szín vonalát 
nem csupán a sza ni terek, 
hanem az egyéb mű szaki 
tartalmat illetően is.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EXTRÁK

  OKOSOTTHON 
RENDSZER

    
DUAL ECO

 TEREMGARÁZS

  E-AUTÓ TÖLTÉS  
(OPCIONÁLIS)

  ARCFELISMERŐ  
KAPUTELEFON

  BELSŐ PARK  
ÉS GRILLEZŐ

 JÁTSZÓTÉR

  SZAUNA,  
MEDENCE ÉS  
FITNESZTEREM

  KÖZÖSSÉGI  
NAPPALI

  24 ÓRÁS 
PORTASZOLGÁ-
LAT



ARCFELISMERŐ KAPUTELEFON
A Metrodom igyekszik az általa épített ott-
honok legnagyobb kényelmét nyújtani a lakók 
számára, ezért az újbudai lakóparkunkban 
már nem szükséges kód vagy proxy az épü-

letbe való bejutáshoz: belépéskor a kapu te-
lefon az arcunkat felismerve nyitja az ajtót. 
A rendszer úgy működik, mint a telefonok arc-
felismerője, így nem lehet fényképpel vagy 
videóval manipulálni.

24 ÓRÁS PORTASZOLGÁLAT
A Metrodom Őrmezőn 0-24 órás portaszolgálat található, 
amellyel fokozni szeretnénk az ott élők védelmét. A lakópark 
teljes területén elhelyezett kamerákkal gondoskodunk az ott-
honok nyugalmáról.

TEREMGARÁZS ÉS 
BICIKLITÁROLÁS
A városban a parkolás sok-
szor okoz fejfájást az autóval 
közlekedők számára, jó hír 
viszont, hogy a lakóparkban 
kialakítunk egy terem ga-
rázst, ahol biztonságos és 
kényelmes a parkolás, ráadá-
sul így nem terheli autós for-

galom sem a felszíni köz le-
kedést. A parkoló mellett 
plusz tárolók megvásárlására 
is lehetőség nyílik. Ezen felül 
azokra is gondoltunk, akik 
autó helyett a biciklizést 
választ ják: a zárható bicikli tá-
rolóban mindenki bizton ság-
gal elhelyezheti a kerékpárját.



KIKAPCSOLÓDÁS MINDEN NAP
A Metrodom nagy hangsúlyt fektet lakóparkjaiban a közös-
ségi terek kialakítására, amely nem mindennapi a hazai lakó-
ingatlan-fejlesztésben. A Metrodom Őrmező lakópark közösségi 

nappalijában együtt lehet nézni a sportközvetítéseket, vagy 
lehet közösen dartsozni és csocsózni, akár a szomszédainkkal, 
aminek köszönhetően szoros ismeretségeket és barátságokat 
köthetünk az ott élőkkel.

JÁTSZÓTÉR A LEGKISEBBEKNEK
A Metrodom nagy hangsúlyt fektet arra, hogy otthonaiban a 
legnagyobbaktól a legkisebbekig mindenki megtalálja a szá-
mára legizgalmasabb szórakozási lehetőségeket. A lakó par-
kok belső kertjében biztonságosan kialakított játszótér talál-
ható, ahol a gyerekek közösen játszhatnak egymással.



A JÖVŐ OTTHONAI  
MOST

OKOSDUGALJ
Programozható 

áramellátás

VILÁGÍTÁS
Automatikus, energia- 

takarékos vezérlés

ABLAKOK
Nyílásérzékelő,

intelligens
fűtésvezérlés

AJTÓ
Üdv itthon!-program  

aktiválása

OKOSESZKÖZÖKRŐL 
IRÁNYÍTHATÓ

FUNKCIÓK

A Metrodom okosotthon rend szere jövőbe 
mutató, inno vatív, és nem csak azért figye-
lemre méltó, mert ener giát spórol meg ne-
künk, amely a hó végi számlákon is jól 
kimutatható, hanem hogy a rendszert köny-
nyedén automatizálhatjuk és távolról is 
ellenőrizhetjük. A rendszernek köszönhetően 
például felkapcsolódik a villany, amikor 
belépünk egy szobába, és ha elhagyjuk a 
helyiséget, akkor magától lekapcsolódik, 

illetve fűtési szezonban a nyitott ablak alatt 
lévő radiátor lekapcsol, hogy ne fűtse feles-
legesen a szobát vagy az utcát. A rendszer 
kezelését irányíthatjuk mobiltelefonról, asztali 
számítógépről, vagy akár a lakásban elhelye-
zett, felhasználóbarát vezérlőpanelen is igé-
nye inkre szabhatjuk a beállításokat. A fel-
sorolt alapfunkciók mellett a rendszer bár mikor 
könnyen bővíthető is.



ENERGIATAKARÉKOS  
ÉS KÖRNYEZETBARÁT

DUAL ECO 
FŰTÉSRENDSZER
A Metrodom Őrmező ener gia-
takarékos fűtés-hűtés rend-
szere egyedülálló a hazai in-
gatlanpiacon. A Metrodom 
saját fejlesztése, a Dual Eco 
energiatakarékos és eszté-
tikus módon képes télen 
meleget, nyáron pedig kel-
lemes hűvöset varázsolni 
otthonunkba. A Metrodom 
Őrmezőn nincsenek hagyo-
mányos fűtőtestek (kivéve 
a fürdőszobákban kényelmi 
okok miatt megtartott töröl-

közőszárító radiátorokat), ha-
nem úgynevezett felülfűtést, 
ebben az esetben mennye-
zetfűtést alakítunk ki.
A Dual Eco jóval fejlettebb a 
hagyományos központi gáz-
fűtésnél, és gazdaságosabb 
működést tesz lehetővé, még 
lejjebb szorítva a fűtési költ-
ségeket. A Dual Eco rend-
szerével ellátott Metrodom 
Őrmező lakópark esetében 
a műszaki tartalomban is 
ga ran táljuk a „BB”, vagyis a 
közel nulla energiaigényű 
ener getikai minősítést.

ELEKTROMOS AUTÓTÖLTÉS
A Metrodom Őrmező lakópark prémium szolgáltatásai között 
lehetőség nyílik elektromos autótöltési pont megvásárlására, 
amellyel szeretnénk megkönnyíteni az elektromos autóval 
rendelkezők mindennapjait.

JÖJJÖN EL 
MINTALAKÁSUNKBA!
A Metrodom Őrmező lakó-
parkban egy teljesen beren-
dezett bemutató laká sunk-
kal várják értékesítőink, előre 
egyeztetett időpontban. A la-
kásban megtekintheti a kivi-

teli, valamint az építkezés 
során felhasznált burkolatok, 
szaniterek és nyílászárók mi-
nő ségét. A mintalakások meg-
mutatják, hogy milyen prak ti-
kusan berendezhetőek és 
csalá diasak a Metrodom által 
kínált okosotthonok.



KERÜLJÖN HOZZÁNK  
KÖZELEBB!

NÉZZEN KÖRÜL
A METRODOM
WEBOLDALÁN!
A metrodom.hu weboldalon 
naponta friss hírekkel, az ösz-
szes projektünk részletes leírá-
sával és még rengeteg hasz-
nos információval várjuk!

SOCIAL MEDIA
Keresse fel a Metrodom Face-
book, Instagram és LinkedIn 
oldalát, hogy folyamatosan 
értesüljön aktuális esemé-
nyeinkről, prog ramjainkról és 
az építkezések, illetve át adá-
sok helyzetéről.



ELÉRHETŐSÉGEK

KÖZPONTI METRODOM IRODÁNK

1095 Budapest, 
Mester utca 83/C
+36 1 919 3300

METRODOM.HU

Kövessen minket  
Facebookon, Instagramon  
és LinkedIn-en is !

FACEBOOK.COM/ 
METRODOMKFT

INSTAGRAM/
METRODOM_HUNGARY

LINKEDIN/
METRODOM LTD

ÉRTÉKESÍTÉSI IRODÁINK

1095 Budapest, 
Nádasdy utca 15/B
+36 1 919 3323

1138 Budapest,  
Berettyó utca 2-8/C épület
+36 1 919 3324




