
Kezdőlap /  B kategóriás irodák / Laktanya utcai irodaház

Általános leírások
Az 1992-ben épült irodaház Óbudán a III. kerületben, a Fő tér közvetlen
közelében helyezkedik el. Az 5 szintes, modern épület felsőbb szintjein
könnyen alakítható irodaterületek találhatóak, melyek ügyfélforgalom
kiszolgálására is kiválóan alkalmasak.

Megközelíthetősége gépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel
rendkívül egyszerű, az épülettől néhány percnyi séta távolságban
található az Árpád híd, ahol számos busz, villamos, valamint a HÉV
megállója található.

- Kitűnő megközelíthetőség

Laktanya utcai irodaház 1033 Budapest, Laktanya u. 4.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 6 € /m /hó + Áfa
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2
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Kiadó iroda :

200 m
Minimum kiadó iroda: 20 m

2

2
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Tulajdonos

Szekeres Szilvia
Laktanya úti Kft.
+36 30 688 0484
+36 1 430 1302
+36 1 430 1302

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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- Felújított, légkondicionált irodák
- Jól kihasználható területek
- Könnyen változtatható falak
- Bővülési lehetőség
- Portaszolgálat és recepció
- A földszinten öltöző, férfi-női zuhanyzó
- Az épületben fitness stúdió

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1250 m

Kiadó iroda : 200 m

Bérelhető irodák : 135 m , 65 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »

2

2

2 2

Minimum kiadó iroda : 20 m

Közös területi szorzó: 1.08 %

Bérbeadottság: 84%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 6 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

file:///iroda-berleti-kalkulator/laktanya-utcai-irodahaz


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1991. december 1.

Felújítás éve: 2016. június 1.

Bérlők: -

Parkolás a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Telefonközpont Riasztó IP telefonközpont Szerver szoba
Közösségi tér Álmennyezet Központi fűtés Válaszfalak
Épületgépészet Modern telekommunikációs

rendszer
Tűz és füst érzékelő Raktár terület
Épületfelügyeleti rendszer

Mérő órák

Bukó ablakok Nyitható ablakok

Biztonsági szolgálat Lift karbantartás Recepció Hó eltakarítás
Akadálymentesített



Energiaellátás

Lift

Kettős betáp

Hagyományos felvonó
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