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„A Krisztina Palace tökéletes átmenet a budai zöld dom-
bok és a belvárosi üzleti negyed  között.”

„Krisztina Palace is a perfect transition between the green 
hills of Buda and the business district of downtown.”

Ekler Dezső 
Main Architect

Ekler Építész Kft.

„A homlokzat tükörfényes, szivárványos csillogása moz-
galmas látvány párbeszédet folytat az elegáns városne-
gyeddel.”

„The lustrous and iridescent shining of the facade is ta-
king on a visual conversation with the elegant district.”

Dominique Perrault
Design Architect

Dominique Perrault Architecture
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A budai oldalon, a belvároshoz és a Bécs/Balaton felé ve-
zető M1/M7 autópályákhoz közel, az M2-es metróvonal, 
valamint számos busz-, és villamosjárat csomópontja-
ként egyedülálló tömegközlekedési lehetőségeket biztosí-
tó Moszkva tértől mindössze öt perc távolságra, a Kriszti-
na Palace kivételes elhelyezkedéssel büszkélkedhet a XII. 
kerületben, Buda központjában.

elhelyezkedés
location

Jelmagyarázat / notation

With an excellent location on the Buda side yet close to 
downtown and the M1/M7 highways leading to Vien-
na and the Balaton, Krisztina Palace is located on one of 
the main thoroughfares of the twelfth district in Central 
Buda only five minutes away from Moszkva tér, one of 
the biggest public transport junctions. Direct public tran-
sport access to M2 metro line and several bus and tram 
lines can be found within walking distance.
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déli Pályaudvar / déli Railway station

mammut shopping center

polgármesteri hivatal / municipality

mom park shopping center

sport center

kongresszusi központ / budapest congress center 

parlament / parliament

3

Budapest

busz és villamos / bus and tram: #21, #39, #102 & #18, #59, #61
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jellemzők
features

homlokzat / facade
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tetőterasz / roof terrace

kiváló belbudai elhelyezkedés a XII. 
kerületben

egyedülállóan közel a déli pályaud-
varhoz, az m2-es metróvonalhoz és 
más tömegközlekedési lehetőségek-
hez 

különleges homlokzati kialakítás 
világhírű építész tervei alapján

gondosan kialakított belső kert

central Buda - prestigious location 
in the 12th district

excellent access to all public 
transportation - Deli station, m2

metro line, trams and buses

exceptional facade designed by 
world class architect

carefully designed inner court
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jellemzők
features

recepció / entrance area
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iroda / office

szabadon alakítható belső terek 
– szintenként 3 000 m2 alapterületű 
irodahelyiség, mely igény szerint 
akár 8 bérlő befogadására is alkal-
mas

az optimálisan kihasznált épület –az 
irodaterület 90%-a közvetlen termé-
szetes fényellátással rendelkezik

a magas fokú technikai megoldások 
megfelelnek a legigényesebb bérlők 
kívánalmainak is

efficient floor space offering a 3 000 
m2 footprint per level with a great 
flexibility which can allow upto 8 
tenants per floor

optimum use of the building - 
offering more than 90% “first 
daylight” office space

high technical performance meets 
the requirements of the most 
demanding tenants
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az épület alaprajza
building layout

irodaterület / office space: 18 000 m2

parkolóhely / car parks: 364

Level 5: 2 700 m2

Level 4: 3 050 m2

Level 3: 3 150 m2

Level 2: 3 150 m2

Level 1: 3 050 m2

Ground level: 2 900 m2

Level -1: 111 parking

Level -2: 138 parking

Level -3: 115 parking

Jelen brosúra nem számít ajánlattételnek a Krisztina Palace részéről, valamint fenntartjuk a jogot annak tartalmi módosítására vonatkozóan.

The content of the present brochure shall not be considered as an offer by Krisztina Palace and we reserve the right to make changes in the content there of.
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általános szintrajz / typical floor
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Szabadon alakítható belső terek – szintenként 3 000 négy-
zetméter alapterületű, egybefüggő teret alkotó irodahelyisé-
gek, amelyek igény szerint 8 kisebb egységre oszthatóak.

The flexible floor space layout offers 3 000 square meter offi-
ces to be let on each floor which can be divided into 8 smaller 
units according to tenant requirements. 

nagyegyed utca

lépcsőház / staircase mosdó / toilet raktár és szerverszoba / storage and data room lift / elevator iroda / office
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az épület paraméterei
building specifications
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Általános információk

Az „A” kategóriás Krisztina Palace irodaépületben 
17 600 m2 kiadó nettó irodaterület, valamint 300 
m2  étterem áll a rendelkezésre,  100 m2 banki/kis-
kereskedelmi szolgáltatások számára; mindezt 364 
föld alatti parkolóhely egészíti ki 3 szinten.

A fejlesztési terület tökéletes tájolása az építészek 
számára, az északi fronton (Nagyenyed utca) üveg 
homlokzat kialakítását, míg a déli oldalon rendkí-

ambient air
return grill

recycled air false ceiling fancoil fresh air

treated air
distribution grill

Raised floor

variable temperature fluids
depending on the season

air return

filtered
fresh air

44
25

11
2,

70
44

25
11

1

szűrt friss levegő

variálható hőmérsékletű folyadék 
a különböző évszakokban

levegő kilépő pont

újrafelhasznált levegő

visszatérő környezeti levegő rácsa

álmennyzet

megemelt padlózat

fancoil

friss levegő

elosztandó kezelt levegő rácsa
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vül elegáns, de strukturáltabb felületet kiképzését 
tette lehetővé. 

A Krisztina Palace épülete 2 fő egységre tagolódik, 
melyek nagy kiterjedésű, szellős udvart közrefogó 
négy épületszárnyat foglalnak magukba.

Bejárat és földszinti közös helyiségek

A belső udvarnak hangsúlyt biztosít, a két emelet
magasságú bejárati előcsarnok. 

Padlóburkolat: természetes kő.

Homlokzatok

Általános információ:
Valamennyi homlokzati elem az 1,25 méteres rasz-
terbe illeszkedik, elősegítve ily módon a nyílt terek, 
illetve irodaterek sejtszerű elrendezését.
A hőhíd elkerülése érdekében, a homlokzat K értéke 
eléri az 1,0-s összteljesítményt. 
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Főhomlokzat: Teljes magasságban üvegezett és alu-
mínium panelekből álló, nyitható ablakokkal tagolt 
homlokzati felületet nemzetközileg is elismert pári-
zsi építész, Dominique Perrault tervei alapján készül 
a Nagyenyed utcai épületfronton.
Egyéb homlokzatok: Az átriumra néző homlokzatok 
egyes részeinek burkolata természetes kő, vagy teljes 
magasságban üvegborítás, az utcai frontoké vakolt 
felület. 

A műszaki blokkok mérete lényegesen megkönnyíti 
a függőleges és a vízszintes mozgást, valamint nö-
veli a térkihasználtságot, lehetőséget biztosítva az 
alábbi egységek kedvezőbb kialakítására:
- Nyilvános mellékhelyiségek (férfi és női)
- Liftek (2 x 8 személy és 1 X 12 személy szállítá-
  sára)
- Legalább 2 bejárati ajtó
- Műszaki akna 
- Szerverszoba

Irodahelyiségek

- 11 cm-es emelt padló és padlókárpit.
- A jövőbeli alakíthatóság érdekében a álmennyeze-
 tet négyszögletes, raszter rendszerbe illeszkedő, 
  függesztett akusztikus fémlemezek biztosítják.
- A padló terhelhetősége 500 kn/m2. 
- Célzott maximális 40 dB háttérzaj.
- Világítás: Beépített alacsony fénysűrűségű izzók 
  elektromos fénycsőelőtéttel (500 Lux).
- Sprinkler rendszer: Minden emelet önműködő szó
  rófejes oltó rendszerrel van ellátva.

Hűtés-fűtés (HVAC):
- Négycsöves fan-coil rendszer; frisslevegő-utánpót-
  lás.
- 10 m2-enként egy személyre kialakított nettó iro-
  daterület.
- Kiegészítő tartalék frisslevegő-ellátás, valamennyi 
  szinten, számos tárgyalóhelyiség számára. 
- Óránkénti 50m3-es levegőellátás személyenként.
- Az energiatakarékosság érdekében ingyenes éjsza-

kai hűtés, valamint az épület szerkezetében haté-
kony szigetelés.

Egyéb szolgáltatások:

Étterem: Az épület saját étterme a földszinten 300 
ételadag, két turnusban való felszolgálására alkal-
mas.

General Information

Krisztina Palace is a class A office building that shall 
offer 17.600 m2 of net office space, 300m2 of rest-
aurant and 100m2 of bank/retail services, served by 
364 underground parking spaces on 3 levels.

Krisztina Palace building is articulated through 2 
main cores serving four wings of the building aro-
und a large landscaped inner courtyard.   

Entrance area and Ground floor common 
areas

Emphasis is given to the inner courtyard by the cre-
ation of an entrance hall on two levels.
The floor finish is natural stone.

Facades

General information:
All facades allow maximum flexibility for the fitting 
out and respect the gridline of 1.25 metres facilita-
ting both open space and cellular layouts of occu-
piers.
The K value of the facade achieves an overall perfor-
mance of 1.0 in order to avoid cold shock.

Front: The front facade on the Nagyenyed Street 
with its full height glazing and aluminium panel 
system with openable windows was designed by 
the internationally renowned Parisian architect Do-
minique Perrault.

Other: The facades in the atrium shall be of natural 
stone and full height glazing system to some 
surfaces, the other facades are stucco finished. 

Compact layout of the Cores optimises vertical 
and horizontal movement while improving the net 
useable area allowing services to:
- Toilets (men and women) in common areas
- Elevators (2 x 8 persons and 1 x 12 persons).
- Technical Shaft
- Data room

Offices Areas

- Raised floor of 11 centimetres and carpet.
- Suspended acoustical metal plate suspended 
  ceiling, in a rectangular form and a “bandraster”   
  system to ease future tenant partitioning.
- A Designed floor load capacity of 500kn/m2. 
- Target of maximum 40dB background noise.
- Lighting: Embedded low luminance lights with 
  electronic ballasts (500 Lux).
- Sprinkler system: All the floors will be equipped 
  with sprinkler system.

In the HVAC Design:
- A four Pipe Fan coil system; fresh air supply.
- Assumed high occupancy density designed for one
  person per 10 m2 of net office space.
- Supplementary fresh  air  supply in reserve  to   
   implement several meeting rooms on every floor. 
- Air supply of 50m3 per hour per occupant.
- To allow energy saving, free cooling is previewed, as 
  well as a high insulation factor within the building  
  shell.

Other Services:

Restaurant: A dedicated restaurant for the building 
on the ground floor will serve 300 meals over two 
sittings.
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referencia épületek
reference buildings

1
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sapphire  - brussels, belgium

euralliance - lille, france

margit palace - budapest, hungary

espace meeus - brussels, belgium

k2 - luxembourg  

5
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1123 budapest, nagyegyed utca 8-14.
www.krisztinapalace.hu

Fejlesztők/Developers: Bérbeadó ügynökségek/Letting agents:
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