
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / Castrum Irodaház

Általános leírások
Budapest egyik dimanikusan fejlődő részén, a Boráros tér
szomszédságában kiadó ez a 162 nm-es, Dunára, a Budai hegyekre és
az Infoparkra panorámás III. emeleti iroda. Jelenlegi elrendezése
alapján az iroda egy tágas fogadó ill.közösségi térből 3 különálló
szobából és felszerelt konyhából, vizes blokkokból áll. Az épületben
kizárólagos használatú fitness és wellnes, 24 órás porta-és recepciós
szolgálat, kamerarendszer, helyi üzemeltetés, kártyás beléptets és
kódolt liftek biztosítják a bérlők kényelmét.
Az épület teremgarázsában 2 parkolóhely bérlésére van lehetőség.

Castrum Irodaház 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12  -  15 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda :

162 m
Minimum kiadó iroda: 162 m

2

2
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2

2
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2

2

Tulajdonos

Janák Enikő
+36 20 333 1022

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák
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Lokáció bemutatása
A központi elhelyezkedésű irodaház 3 perc séta távolságra fekszik a 4-6
villamos Boráros tári megállójától, ezen kívűl megközelíthető számos
busszal (212, 23, 15, 115), villamossal és hévvel is. Vonzáskörzetében
található a Müpa – Nemzeti Színház, Vodafone és K&H székház,
közelében bevásárlási lehetőség, számos étterem, cukrászda
bankautomata ill. posta is található.

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 162 m

Kiadó iroda : 162 m

Bérelhető irodák : 162 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »

2

2

2

Minimum kiadó iroda : 162 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 12  -  15 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 2 db 120 € + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/castrum-irodahaz


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Kiegészítő információk
Építés éve: 2006. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Gyerekmegörző Bank Üzletek Kávézó
ATM Fitness központ Fodrászat Mosoda
Újságos Posta Étterem Zuhanyzó
Élelmiszerbolt Uszoda Wellness központ Bor üzlet

Tűzbiztonsági rendszer Közösségi tér Sprinkler rendszer Beléptető rendszer
Épületfelügyeleti rendszer Zártláncú TV rendszer (CCTV) Magas minőségű kialakítás Hangszigetelt
Központi fűtés 4 csöves fan-coil Padlószőnyeg Álmennyezet
Stílusos közös területek

Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok

Lift karbantartás Biztonsági szolgálat Felszerelt konyha Hó eltakarítás



Lift

24 órás biztonsági szolgálat Recepció Akadálymentesített

Hagyományos felvonó
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