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A hegyoldalban, az erősen lejtős telken már a kiviteli munkák kezde-
tén nagy kihívással szembesültünk: ki kellett alakítanunk azt a 
vízszintes bevágást, ahová később az épületet emeltük. A földmunka 
elvégzése és a támfalrendszerek megépítése után kezdődhetett el az 
alapozás. A pinceszinten a garázs, a �tness rész (edzőterem), a 
gépészet és a kiszolgáló helyiségek kaptak helyet, a kapcsolódó külső 
térben jakuzzi medence növeli a ház lakóinak kényelmét. 
A földszinten egy légtérbe került a nappali az amerikai konyhával és 
az étkezővel; szeparált iroda és mellékhelyiségek bővítik a 
funkciókat. A földszinti lakótér több oldalon is fa-, illetve 
kőburkolatú külső teraszokhoz kapcsolódik. Az emeleten található a 
különleges szülői háló, az ún. „master room”, két gyerekszoba, egy 
vendégszoba és a mellékhelyiségek. 
Minőségi anyaghasználat igényes kivitelezéssel, valamint jövőbe 
mutató műszaki és esztétikai megoldásokkal – így lehet tömören 
jellemezni az épületet. A külső megjelenés fényét ürömi mészkő, 
süttői csiszolt kő, savmart üvegkorlátok, szélérzékelővel ellátott 
alumínium tolóárnyékolók, andezit burkolat és látványbeton támfal 
emeli. Igazi különlegesség a „zöld gerenda” és a „lebegő lépcső”. A 
belső terekben a �atalos faburkolat, furnérozott felületek, beépített 
szekrények és letisztult konyhabútorok a család modern életviteléhez 
igazodnak. A designelemek (pl. egy �noman rajzolt indaminta) a 
kerten és a házon is végigvonulnak. 
A kertbe, a teraszra, az álmennyezetbe, a lépcsőkhöz rejtett LED-
világítást építettünk be, a garázshoz fűtött lejáró vezet. Büszkék 
vagyunk arra, hogy maradéktalanul sikerült megvalósítanunk 
megbízónk valamennyi kérését. 
    

Kényelmes, szép családi házról sokan álmodoznak. Van, akit a praktikum és az egyszerűség vezet tervei megvalósításában, míg akadnak 
olyanok is, akik valóban életük álmát szeretnék valóra váltani az otthonteremtéssel. A szakmabelieknek, építészeknek, kivitelezőknek 
könnyebben megy a tervezés, hiszen tisztában vannak a lehetőségekkel és a realitásokkal. Ha viszont valaki laikusként vág bele az 
építkezésbe, az elképzelései lépésről lépésre, fokozatosan �nomodnak. Megbízónk sokat utazik, jó példák egész sorát látta már a 
világban. Igényes, amerikai stílusú otthonának kivitelezését örömmel vállalta a BAU-VIP Generál Kft.

„Nagyvonalú, kényelmes otthonra vágytunk, ahol a mai kor techni-
kai vívmányait is élvezhetjük. Tudtuk, hogy ez rengeteg munkával 
jár majd, de hogy őszinte legyek, csak az építkezés évei alatt 
szembesültünk azzal, hogy milyen sokféle szervezési és kivitelezési 
feladatot kellett innovatívan, mégis professzionális módon 
megoldani. 
A BAU-VIP Generál Kft. szakemberei mindenre megtalálták a 
legjobb megoldást, nekik köszönhetően valóra válhatott az álmunk. 
Csodaszép házunkban minden részlet tökéletes: az élek, a különböző 
anyagok találkozása, a burkolatok lerakása pontos és hibátlan.

Az életünket megkönnyítő összes beépített technológia kifogástalanul 
működik. Jó szívvel ajánlom a BAU-VIP Generál Kft-t azok 
�gyelmébe, akik igényes elképzeléseikhez megbízható kivitelezőt 
keresnek.”   
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