
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / Downtown IX Irodaház

Általános leírások
A Downtown IX egy új, „A” kategóriás, intelligens irodaház a város
szívében,a Dunától pár perc sétára az Ipar utcában. A 7 szintes épület a
IX. kerület folyamatosan megújuló részén, a Boráros tér közvetlen
közelében kínál bériroda-területeket összesen mintegy 4500 m2-en. Az
irodaház, elhelyezkedése révén, mind gépkocsival mind számos
tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.
Az irodaház külső és belső megjelenésében egyaránt kifinomult
eleganciát sugároz, köszönhetően az exkluzív gránit burkolatú
homlokzatnak, az üveg felületeknek, a márvánnyal borított belső
tereknek. A rugalmasan osztható és kialakítható irodaterületek
kényelmes környezetet biztosítanak az itt dolgozók számára. Az

Downtown IX Irodaház 1095 Budapest, Ipar 5

Iroda bérleti díj (m  / hó)

11  -  12 €/m  + Áfa
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Tulajdonos
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Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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inspiratív munkakörnyezethez az épület belső udvarán található
kellemes zöld udvar is hozzájárul.
Az épületben étterem, kávézó, 24 órás recepció valamint igen magas
műszaki tartalom szolgálják a bérlők kényelmét.

Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Boráros tér környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 4525 m

Kiadó iroda : 1.070 m

Bérelhető irodák : 150 m , 250 m , 270 m , 400 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 150 m

Közös területi szorzó: 7 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 11  -  12 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 60 db 90 € + Áfa

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2009. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Bicikli tároló Kávézó Menza Parkolás a közelben
Étterem Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó Tároló helyek
Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Modern telekommunikációs
rendszer

Stílusos közös területek Tűz és füst érzékelő Álmennyezet
Gáz kazános központi fűtési
renszer

Tűzbiztonsági rendszer Épületgépészet
4 csöves fan-coil Szerver szoba

Épületfelügyeleti rendszer Hangszigetelt Telefonközpont Mechanikai szellőzés
Optikai kábelezés Magas minőségű kialakítás Beléptető rendszer Zártláncú TV rendszer (CCTV)
Válaszfalak

Bukó ablakok Nyitható ablakok



Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Felszerelt konyha Lift karbantartás Akadálymentesített Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

24 órás biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás
Recepció

Hagyományos felvonó
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