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Általános leírások
A Lágymányosi Híd mellett a Művészetek Palotájánál, az új Nemzetivel
szemben, három utcára nyíló ingatlanegyüttes (Soroksári út, Vágóhíd
utca és Tóth Kálmán utca), műemléki védettséggel.A XIX.század végén
épült Hungárií Hantolómalom többszöri felújítás és bővítés után, 1963-
ban a malmi tevékenység megszűnése után, az eredeti homlokzatok
megtartásval átalakult irodaházzá, raktárakkal és műhelyekkel. Jelenleg
is folyamatos a krbantartás, homlokzati felújítás és a helységek
modernizálása.

Mind gépjárművel, mind villamossal és busszal jó megközelíthető, az
épületegyüttes udvarán lehetőség van parkolásra. Éjjel-nappal működő

Hungária Malom Udvar 1095 Budapest, Soroksári út 48-54

Iroda bérleti díj (m  / hó)

7 €/m  + Áfa

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

500 m
Minimum kiadó iroda: 20 m
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Máté Magdolna
Komplex Központ
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Üzenet küldése
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örzés-védés és protaszolgálat. A 10-es és 11-es épület 5 emeletes,
középfolyosós, kisebb(20-35)nm irodákkal, amelyek egyrésze
össszenyítható. Ezen épületeket személy-és teherlift szolgáltja ki. A 7
és 8-as épületekben, illetve a 14-es épületben vannak nagyobb,
egylégterű irodák, fönöki szobákkal, saját mellékhelységekkel,
konyhával (160-330 nm). 

Kiépített telefonhálozat, portára beköthető riaszórendszer. Igény szerint
légkondiciónálás megoldható.

Lehetőség van tárolóhelyek, raktárak bérlésére is 3-6 €/hó/nm + 2 €
rezsiköltség mellett. A raktározásra alkalmas területeken teherlift van.
Igény esetén akár 1000nm meghaladó területet is tudunk biztosítani.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 13000 m

Kiadó iroda : 500 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 20 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 96%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 7 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 2 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 1 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Épület nyújtotta szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 250 db -

Mélygarázs - -

Kiegészítő információk
Építés éve: 1889. december 31.

Felújítás éve: 1986. január 1.

Bérlők: -

Üzletek

Recepció
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