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Vásároljon Ön is lakást 
stabil hátterű tapasztalt 
fejlesztőtől a XIII. kerület  
megújuló részében a 
Westend bevásárlóköz-
ponttól 5 perc sétára.

buy an apartment in the 
renewed part of the dis-
trict XIII, a 5-minute walk 
away from Westend 
Shopping Centre from 
an experienced devel-
oper with a stable back-
ground
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Megújuló belvároshoz közeli 
lokáció

21. századi élettér a város 
szívében

Otthon lenni jó!

Átgondolt alaprajzok

Családbarát lakókörnyezet a 
belvárosban 

Modern 21. századi otthon amire 
mindíg is vágyott

Értékálló, biztonságos befektetés

Megbízható fejlesztő 
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Location near the renewed 
downtown

21st century living space in the heart 
of the city

I am home

Well-thought out floor plans

Family-friendly living environment in 
the city centre

Modern 21. century homes, the home 
you’ve always dreamt about

A perfect investment

Reliable developer

TARTALOM  |  COnTenT
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Pesti Ház - Dévai 14 - csak néhány perc sé-
tára a nyugati pályaudvartól valamit a nép-
szerű Westend bevásárlóközponttól, a terve-
zett “nyugati városközpont” közvetlen szom-
szédságában.

Pesti Ház - Dévai 14 - just a few minutes' 
walk from Western Railway Station and the 
popular Westend shopping centre, in the 
immediate vicinity of the planned “Western 
City Centre”.

Ha szívesen lakna belváros közeli lokáció-
ban, és élvezni szeretné ennek minden elő-
nyét mert részese szeretne lenni a nyüzsgő 
városi életnek, a Pesti Ház - DÉVAI 14 társas-
házunk kitűnő választás. 

Vessen egy pillantást az alábbi térképre és 
győződjön meg róla személyesen is. 

néhány perc sétára a nyugatitól és a köré 
tervezett új városközponttól.

If you would like to live in a location close to 
the city centre, enjoy all the benefits of it and 
because you want to be a part of the bus-
tling city life, our Pesti Ház - DÉVAI 14 condo-
minium is an excellent choice for you.

Take a look at the map below and see for 
yourself.

A few minutes’ walk from the Western Rail-
way Station, in the immediate vicinity of the 
planned Western City Centre.

Új Nyugati városközpont 
New Western City Centre

1300m  Nyugati PU.
Railway Station

850m  WestEnd
Shopping Mall

650m   Metro
800m  Lehel csarnok

        Market Hall

1200m  Városliget
        City Park

2500m  Margit sziget
       Margaret Island

2300m  Parlament

3

MeGÚJULÓ BeLVÁROSHOZ 
KÖZeLI LOKÁCIÓ  

LOCATIOn neAR THe 
ReneWeD DOWnTOWn



10 11

A Pesti Ház - DÉVAI 14 remek loká-
cióban helyezkedik el. egy könnyed 
sétával elérhető a belvárosban szá-
mos célpont, de kiváló kiindulópont 
kerékpárral, tömegközlekedéssel 
vagy autóval, bárhova is igyekezzen.

A Pesti Ház - DÉVAI 14 – in excellent 
location. Several destinations in the 
city centre are easily accessible on 
foot, but it is also an excellent start-
ing point by bike, public transport or 
car, wherever you may want to go.

forrás: google
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21. SZÁZADI ÉLeTTÉR  
A VÁROS SZíVÉBen  

21ST CenTURy LIVInG SPACe 
In THe HeART OF THe CITy

Budapest belvárosa számos lehetőséget 
rejt. A környék bővelkedik szolgáltatásokban.  
Legyen szó a mindennapi élet során felme-
rülő bevásárlásról, családdal tervezett pik-
nikről a Városligetben, a Pesti Ház - Dévai 14 
jó választás.

Sétatávolságban minden elérhető:

Budapest city centre offers great opportu-
nities. The area is full of services. Whether 
it’s your daily shopping or a pleasant pic-
nic in the City Park (Városliget), Pesti Ház -  
Dévai 14 is a great choice.

everything within walking distance:

Kapcsolódjon ki akár minden nap a természetben!     |      Spend some free time outdoors! 

galériák | galleries 

mozik | cinemas 

Margit sziget | Margaret Island         

piac | markett színházak | theaters 

éttermek, bárok | restaurants, bars 

Duna part | Danube bank         

Városliget  | City park     
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PeSTI HÁZ - DÉVAI 14.
XIII. kerület Dévai utca 14.

195 lakás 
2 szint mélygarázs 

3 üzlet 
3 iroda  

1 95 apartments
2-level indoor garage       
3 shops 
3 offices

belső kert
inner garden

bejárat
entrance

LEHEL Út

déVaI UtCa
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OTTHOn VAGyOK  I AM HOMe

nAPFÉnyeS BeLSŐ TeReK  
AZ ÁTRIUMOKnAK KÖSZÖnHeTŐen

A ház mindkét épületszárnyában hatalmas 
átrium kapott helyet, így a házba rengeteg 
természetes fény fog bejutni, mely világos-
sá varázsolja az épület belső tereit, így a lift 
előtereket és a recepciót is. Ide tényleg öröm 
lesz hazajönni. 

BRIGHT InneR SPACeS THAnKS  
TO THe ATRIUMS

Both wings of the condominium will have a 
large atrium, allowing plenty of natural light 
to enter the building, brightening up the 
interiors, including the lift lobbies and the 
reception area. It will be a real pleasure to 
come home to here.
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24 ÓRÁS PORTASZOLGÁLAT A KÉnyeLeM 
JeGyÉBen

Igyekszünk a házban lakók kényelmét min-
den szempontból biztosítani. ezt a kényel-
met szolgálja majd a házban kialakításra ke-
rülő 24 órás portaszolgálat is. 

24-HOUR ReCePTIOn FOR COnVenIenCe

We try to ensure the comfort of our residents 
in all aspects. This comfort will also be en-
sured by the 24-hour reception service that 
will be set up in the house.

 KÖnnyeDÉn KeRÉKPÁRRAL

Ha már a belvárosban lakik, szívesen közle-
kedne inkább biciklivel? nem kell többé sa-
ját erkélyén kerülgetni a bringát, nyugodtan 
hagyja azt a könnyen elérhető földszinti brin-
gatárolóban.

COMFORTABLy By BIKe

Living in the downtown, would you prefer 
riding a bike? you no longer have to keep 
your bike on your balcony! Feel free to leave 
it in the easily accessible, ground floor bicycle 
storage instead.

PARKOSíTOTT BeLSŐ KeRT

A házat körülölelő területen kap helyet a kö-
zösségi kert, melyet csak a lakók élvezhet-
nek. nyugodtan üljön ki egy jó regénnyel ol-
vasni, vagy csak szimplán pienni, de a kert 
akár egy baráti sütögetésre is lehetőséget 
biztosít. 

GReen InTeRIOR GARDen

A communal garden is located in the area 
surrounding the house, for the exclusive use 
of the residents. Feel free to sit down out-
side and read a good novel or just relax. 



20 21

KORSZeRŰ MennyeZeT HŰTŐ - FŰTŐ 
RenDSZeR

A Pesti Ház - DÉVAI 14 lakásai kiváló 
hőkomfort érzetét hőszivattyú által táplált, 
a mennyezetbe integrált hűtő-fűtő rend-
szer biztosítja. A rendszer megújuló energiát 
használ és a helyiségekben sem radiátorok 
sem klímaegységek, nem foglalják majd el a 
teret. ez megkönnyíti majd a szobák beren-
dezését, miközben a lakás látványa elegán-
sabb és letisztultabb is lesz. Természetesen 
mindehhez egyedi almérő is tartozik.

nAPFÉnyeS LAKÁSOK

Az elérhető lakások többsége a csendes bel-
ső parkra néz. Számunkra kiemelten fontos 
volt, hogy közel hozzuk a természetet és a 
zöld felületek látványát és a lakások többsé-
géből ez elérhetővé váljon. Az épületen ta-
lálható nagyméretű ablakok és erkélyajtók a 
szobákba is beengedik a belső parkok zöld 
növényeinek látványát és rendkívül világos-
sá teszik a lakásokat.

MODeRn CeILInG COOLInG-HeATInG  
SySTeM 

The excellent thermal comfort of the Pesti 
Ház - DÉVAI 14 apartments is ensured by a 
cooling-heating system integrated in the 
ceiling, powered by a heat pump.

The system uses renewable energy and nei-
ther radiators nor air conditioners will take 
up space in the rooms. This will make it easi-
er to furnish the rooms, and the appearance 
of the apartment will be more elegant and 
cleaner. All this of course, comes with indi-
vidual sub-meters.

BRIGHT APARTMenTS

Most of the apartments available look onto 
the quiet inner park. It was extremely impor-
tant for us to bring nature and the sight of 
green surfaces closer and accessible from 
most of the apartments. The large windows 
and balcony doors of the building also pro-
vide view to the greenery of the indoor parks 
from the rooms and make the apartments 
brighter.
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DIZÁJnOS íVeLT TeRASZOK

Ha Ön is szeret a saját teraszán időzni és ér-
tékeli, ha még a belvárosban is lát egy kis zöl-
det maga körül, akkor a Pesti Ház - Dévai 14-
et Önnek találták ki, hiszen a lakásokhoz kel-
lemes méretű, napsütötte teraszok tartoznak.

TeRRACeS WITH CURVeD DeSIGn

If you like spending time on your own ter-
race and appreciate seeing a bit of greenery 
around you even in the city centre, then Pesti 
Ház - Dévai 14 is a perfect choice for you, as 
the apartments come with pleasantly sized, 
sunny terraces.
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KÉnyeLMeS LAKÁSOK, 
ÁTGOnDOLT ALAPRAJZOK, 

HOGy Ön IS MeGTALÁLJA A 
KeDVÉRe VALÓT.

COMFORTABLe APARTMenTS, 
WeLL THOUGHT-OUT FLOOR 
PLAnS LAID OUT TO yOUR 
LIKInG.

1 SZOBÁS LAKÁS STUDIO
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2 SZOBÁS LAKÁS 1-BeDROOM APARTMenT
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3 SZOBÁS LAKÁS 2-BeDROOM APARTMenT
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4 SZOBÁS LAKÁS 3-BeDROOM APARTMenT
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CSALÁDBARÁT OTTHOnOK 
A BeLVÁROS MeGÚJULÓ 

RÉSZÉBen  

FAMILy-FRIenDLy LIVInG 
enVIROnMenT In  
THe CITy CenTRe

Képzelje el milyen szuper lenne ha a gyere-
keket nem kellene hajnalban kelteni, hogy 
beérjenek időben a bölcsibe, oviba, iskolába 
és Ön is kényelmesen beér a munkahelyére.

nem szeret korán kelni? A Pesti Ház - Dévai 
14-ben nem is kell, hiszen minden egy kar-
nyújtásnyira elérhető. 

A XIII. kerületi Meséskert szuper-ovi csak 2 
perc sétára található.

Wouldn't it be cool if you didn't have to wake 
your kids up very early in the morning to 
get to the kindergarten and then to work in 
time? 

Do you hate getting up early? If you live in 
Pesti Ház - Dévai 14, you don’t have to as eve-
rything is within an easy reach. The Mesésk-
ert (Fairytale) super-kindergarten in district 
XIII. is just a 2-minute-walk from the apart-
ment house.

Meséskert Óvoda

Városliget
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SZeReT KIMOZDULnI A TeRMÉSZeTBe,  
De neM SZeReTne SOKAT UTAZnI?

A közelben lévő Városliget egy kellemes sé-
tával elérhető, ahol mind kultúrális mint 
természetközeli élménye lehet. Ha ez nem 
volna elég a Margitsziget pár megállónyi tá-
volságra elérhető, ahol különféle családba-
rát programokon vehetnek részt, hiszen itt 
mindenki megtalálhatja a saját kikapcsoló-
dását.

WOULD yOU LIKe TO GeT SOMe FReSH 
AIR, BUT yOU DOn’T WAnT TO TRAVeL 
FOR HOURS?

The nearby City Park (Városliget), where you 
can enjoy both culture and nature, is with-
in an easy walking distance. If that wasn't 
enough, Margaret Island is just a few stops 
away, where you can take part in various 
family programs, and everyone can relax 
and have a good time here.
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MODeRn 21. SZÁZADI 

OTTHOn AMIRe MInDíG IS 
VÁGyOTT

Senki nem ismeri úgy a Pesti Ház - Dévai 
14 lakásait és azok technikai hátterét, mint 
mi a Pesti Házaknál. így szakértelmünket 
és tapasztalatunkat az Ön szolgálatába 
állítva segítünk a kiválasztott lakás belső 
tereinek testre szabásában. Személyes 
konzultációnk során nem csak az alaprajzi 
elrendezés optimalizálására van lehetősége, 
de számíthat ránk abban is, hogy az 
alapkínálatban szereplő burkolóanyagok za-
varba ejtő választékából megtalálja az Ön 
egyéniségéhez legközelebb állót. A célunk 
az, hogy az Ön otthona végül pont olyan le-
gyen, mint amire mindíg is vágyott.

MODeRn 21. CenTURy 
HOMeS, THe HOMe yOU’Ve 
ALWAyS DReAMT ABOUT

no one knows the apartments of Pesti Ház 
- Dévai 14 and their technical background as 
much as we do at Pesti Házak, thus utilizing 
our expertise and experience we would like 
to help you to customize the interiors of your 
selected apartment. In the course of our 
personal consultation, you do not only have 
the opportunity to optimize the floor plan 
layout, but you can also count on us to find 
the tiling which best suits your personality 
from the confusingly large selection. Our 
aim is to make your home exactly what you 
have always wanted.

LAKBeRenDeZŐK ÁLTAL GOnDOSAn 
VÁLOGATOTT AnyAGOK A MInŐSÉG 

JeGyÉBen

Az életminőségünk egyik meghatáro-
zó alapja az a környezet, melyben a min-
dennapjainkat töltjük. Ha a Pesti Ház - Dé-
vai 14-et választja otthonunának biztos le-
het abban, hogy az épület impozáns külső 
megjelenésével összhangban a saját ottho-
nunkban is kiváló minőségű anyagok veszik 
majd Önt körbe.

A beépítésre kerülő anyagok teljes kínálatát 
megtekintheti a bemutatótermünkben, ahol 
lehetősége van a bemutatott anyagok közül 
saját ízlésének és egyéni elképzeléseinek 
legmegfelelőbb összeállítást kiválasztani.

MATeRIALS CAReFULLy SeLeCTeD By In-
TeRIOR DeSIGneRS FOR qUALITy

Our quality of life is fundamentally influ-
enced by the environment we live in. If you 
choose Pesti Ház - Dévai 14 as your home, 
you can be sure that you will be surrounded 
by high quality materials in your own home 
in line with the impressive appearance of 
the building.

In our showroom, you can view the full 
range of materials to be installed and from 
the materials presented. you can choose the 
most suitable combination of materials to 
suit your taste and individual ideas.



39ÉRTÉKÁLLÓ, BIZTOnSÁGOS 
BeFeKTeTÉS

Az ingatlan biztonságos befektetés. Az ide-
ális elhelyezkedésű ingatlanok pedig nem-
csak értékállóak, de kiemelkedően magas 
hozamot biztosítanak tulajdonosaik számára. 

A XIII. kerület ezen része városmaghoz közeli 
elhelyezkedése, kiváló infrastruktúrális adott-
sága és a Budapesti irodatengely közelségé-
nek köszönhetően tömegesen vonzza a köl-
tözni vágyókat. emiatt a lakások ára folyama-
tosan emelkedik és akkor sem kell aggódnia, 
ha újra értékesíteni szeretné majd, hiszen azt 
bármikor könnyen megteheti.

SUSTAInABLe, SAFe 
InVeSTMenT

 Real estate is a safe investment, and ideally 
located properties are not only sustainable 
but provide their owners with an exception-
ally high return.

Due to its location close to the city centre, 
excellent infrastructural facilities and the 
proximity of the Budapest office axis, this 
part of district XIII attracts a lot of people 
who want to move. As a result, the prices of 
the properties are continuously increasing 
and you have nothing to worry about even 
if you want to re-sell it, as you’ll be able to do 
so easily at any time.
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A Pesti Házak Zrt 2003 óta aktív szereplője a 
budapesti ingatlanpiacnak. Az alapítás óta el-
telt időszakban a vállalat 16 sikeres társasház fej-
lesztést tudhat maga mögött.

Működési területe Budapest gyorsan fejlő-
dő, városmaghoz közeli zónája. A Pesti Há-
zak Zrt jelentős szereplője a IX. kerületben 
megvalósult nemzetközi díjjal is elismert 
tömbrehabilitációnak, de több, mint kilencszáz 
lakást adott át az elmúlt években a XIII. kerüle-
ti Kassák Parkkal szomszédos területen, mely a 
Pesti Ház- Dévai 14. beruházástól csak néhány 
háztömbre található. 

Jelenleg is több nagyszabású beruházásuk fut 
sikerrel mind a két kerületben, melyek között 
több építés alatt álló projekt is található.

Pesti Házak Zrt has been an active participant 
in the Budapest real estate market since 2003. 
Since its foundation, the company has complet-
ed 16 successful condominium developments. 
Its operating area is the rapidly developing zone 
of Budapest, close to the city centre. Pesti Há-
zak Zrt is a significant player of the awarded 
block rehabilitation in district IX. but in the re-
cent years, it has handed over more than nine 
hundred apartments in district XIII., in the area 
adjacent to Kassák Park, which is located only 
a few blocks away from the Pesti Ház- Dévai 14. 
investment.

Currently we are still running several large-scale 
investments successfully in both districts, in-
cluding several projects under construction.

MeGBíZHATÓ FeJLeSZTŐ ReLIABLe DeVeLOPeR

PESTI HÁZ - ÁTRIUM3 PESTI HÁZ - ÁTRIUM2

GREEN COURT RESIDENCE



Dömötör Viktor  
értékesítő sales
+36 70 312 1582 
domotor.viktor@pestihazak.hu

Tóth Csaba 
értékesítő sales
+36 70 431 1433  
tóth.csaba@pestihazak.hu

ÉRTÉKeSíTÉS  |  COnTACT US

Pesti Házak zRt.

Cím / Address: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6 em.

Telefon / Telephone: +36 1 219 5476

www.pestihazak.hu

 /pestihazak

A brosúrában szereplő információk tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A változtatás jogát fent tartjuk.

The information in this brochure is for information only, and the illustrations are illustrations.  

We reserve the right to make changes.

gyalogos átjáró

forrás: google



RÓLUnK MOnDTÁK...

Szegleti Gabriella: "A pénzemért valóban azt ka-
pom, amit megígértek."

Tengely Zsolt: "Mindennel elégedettek voltunk, 
munkatársai mindenben készséggel, azonnal, 
professzionálisan a segítségünkre voltak."

Dr. Hemmati Mohammed Reza: "Tudtam, ha itt 
veszek lakást, baj nem érhet." 

WHAT OUR CUSTOMeRS SAID 
ABOUT US..

Gabriella Szegleti: "For my money, I really got 
what I was promised"

Zsolt Tengely: "We were satisfied with everything, 
and the staff were helpful, punctual and profes-
sional in everything." 

Dr. Hemmati Mohammed Reza: "I knew if I bought 
an apartment here, there could be no problem." 

www.pestihazak.hu


