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Általános leírások
A BERLINI PARK elődjét közel 50 éve azért hozták létre, hogy méltó
otthona legyen a tudománynak.
A hagyományt folyatva célunk, hogy a Berlini Park a modern kor
kihívásainak megfelelő otthona legyen a kutatóknak, a kutatásnak.
E célunkat Bérlőinkkel együttműködésben, az egyedi igényeknek
megfelelően kialakított bérleményekkel, folyamatosan bővülő
szolgáltatásokkal, rugalmas hozzáállással valósítjuk meg.
Munkánkat mi sem igazolja jobban, hogy az elmúlt évek során több a
világ élvonalába tartozó vállalkozás költözött be hozzánk.
Irodáinkba olyan cégek költöznek, akik kapcsolatban állnak kutatás-
fejlesztéssel, biotechnológiával foglalkozó cégekkel, egészségügyi

Berlini Park 1045 Budapest, Berlini utca 47-49.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10  -  13 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 2,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

400 m
Minimum kiadó iroda: 12 m
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intézményekkel, de várjuk stratup cégek beköltözését is. Kisméretű 12-
24m2 irodáinkat olyan kisvállalkozásoknak ajánlom, akiktől nem áll
távol a tudomány világa.

Lokáció bemutatása
A Berlini Park a IV. kerületben, a XIII. kerület határán található.
Tömegközlekedéssel a 3-as metró Újpest-Központ vagy az Árpád-híd
megállójától a 120-as busszal a legkönnyebb eljutni hozzánk. (Brüsszeli
utca megálló)
A városközponttól 9,5 km-re található, autóval többek között a Váci
úton haladva közelíthető meg.
A bejárat mellett haladó kerékpárúton az épületegyüttes biciklivel is
könnyen megközelíthető.
GPS koordináták: 47°32'58"N 19°6'0"E

Zöld iroda adatok
Leendő bérlőink zöld környezetben, gondtalanul dolgozhatnak
fejlesztéseiken. Kedvezményes bérleti díjaink és színvonalas
szolgáltatásaink biztosítják, hogy a biológiai és kémiai kutatással
foglalkozó vállalkozások kedvező feltételekre találjanak nálunk.

A Berlini Parkban lehetőség van többek között biológiai és kémiai
kutatások, illetve a kapcsolódó állatkísérletek elvégzésére,
fermentálásra, valamint orvosi készítmények gyártására.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Lokáció: Újpest Városközpont környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 16500 m

Kiadó iroda : 400 m

Bérelhető irodák : 250 m , 100 m , 50 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 12 m

Közös területi szorzó: 15 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 10  -  13 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 2,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Szolgáltatások

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 25 db 25 €

Mélygarázs - -

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2017. január 1.

Bérlők: Eleszto Genetika Kft. ATRC - Aurigon
Kft. KRIO Intézet Zrt. XiMo Hungary
Kft. Allegro Kft. Fermentia Kft.
Organochem Kft. BioBlocks Kft.
ToxiCoop Zrt. Albitech Kft. Agro.Bio
Kft. Biofil Kft. J.S. Hamilton
Hungária Kft. Central CBR-Lab Kft.
Navolab Kft. Analitikai Kft.
Innovációs Laboratórium Kft.
Mikrodiag Laboratórium Kft.
Whitelab Tritonlife

Bicikli tároló Kávézó Menza Konferencia terem
Futárszolgálat Öltöző zuhanyzóval Vendégparkoló Étterem
Zuhanyzó Tároló helyek Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség



Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Raktár terület Tűzbiztonsági rendszer Válaszfalak Távhő
Riasztó Zártláncú TV rendszer (CCTV) Közösségi tér Optikai kábelezés
Épületgépészet Központi fűtés Mechanikai szellőzés Beléptető rendszer
Padlószőnyeg Tűz és füst érzékelő Álmennyezet Modern telekommunikációs

rendszer

Mérő órák Egyéni fogyasztásmérők

Bukó ablakok PVC ablakok Nyitható ablakok

Lift karbantartás Biztonsági szolgálat Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás
24 órás biztonsági szolgálat Felszerelt konyha Ingatlan adminisztráció és

menedzsment

Kettős betáp

Hagyományos felvonó
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