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Általános leírások
Budapesti business centerünk az A+ kategóriás, prémium minőségű
Roosevelt 7/8 irodaházban biztosít teljesen felszerelt és bútorozott
irodákat olyan feltételekkel, melyeket az üzleti igényeihez igazítottunk.
A lokáció egyedi jellege a gyönyörűen helyreállított történelmi Széchenyi
István tér és Dunapart közelségének köszönhető.

Az irodaházat kiváló lokációja, csúcstechnológiájú építészeti
megoldásai, tágas és csábító közös terei, kimagasló anyagminősége és
bőséges benapozottsága teszi páratlanná. Ügyfeleink számára olyan
helyben elérhető szolgáltatások is rendelkezésre állnak, mint például a
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

20  -  25 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -

2

2

Kiadó iroda :

250 m
Minimum kiadó iroda: 8 m
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Tulajdonos

Fehér Attila
House of Business
Roosevelt Kft.
+36 30 183 8130
+36 30 313 3253

Üzenet küldése

Fábián Zoltán
House of Business
Roosevelt Kft.
+36 20 497 2181
+36 30 313 3253

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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10-től 60 főig bővíthető konferenciatermek, kávézó, éttermek, utazási
iroda és egy magánkórház; nem beszélve Budapest lüktető
belvárosának pozitív energiáiról.

Lokáció bemutatása
Az irodaház kiváló elhelyezkedése a garancia a Szent István Bazilika és
a Dunapart életbevágóan fontos kulturális, kulináris és társadalmi
tereihez való közelségre. Az épület köti össze a Gresham Palota és a
Magyar Tudományos Akadémia által határolt területet, mely a
századokon átívelő építészeti megoldások egyedülálló és lenyűgöző
példája. A környék bármilyen tömegközlekedési eszközzel – pl. metro
(500 m), buszok (20 m), villamos (50 m), hajó (100 m) – és autóval is
könnyedén megközelíthető. A környék bármilyen tömegközlekedési
eszközzel – pl. metró (500 m), buszok (20 m), villamos (50 m), hajó
(100 m) – és autóval is könnyedén megközelíthető. A Nyugati
pályaudvar 3 km-re, a főbb autópályák (M0, M1, M3, M7) 5 km-re, a
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pedig 20 km-re található az
épülettől.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Bazilika környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 3000 m

Kiadó iroda : 250 m

Bérelhető irodák : 60 m , 30 m , 45 m , 10 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 8 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 20  -  25 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 30 db 240 € + Áfa

Kiegészítő információk
Építés éve: 2006. január 1.

Felújítás éve: 2016. január 1.

Bérlők: -

Bank Bár Bicikli tároló Üzletek
Business Club Kávézó Menza Autómosó
ATM Kereskedelmi övezet Konferencia terem Futárszolgálat
Fitness központ Virágüzlet Fodrászat Hotel
Öltöző zuhanyzóval Orvosi egység Újságos Parkolás a közelben
Gyógyszertár Posta Étterem Bevásárló utca
Zuhanyzó Élelmiszerbolt Utazási iroda Wellness központ
Bor üzlet Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség



Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Tűz és füst érzékelő Padlószőnyeg Beléptető rendszer Hangszigetelt
Optikai kábelezés 4 csöves fan-coil Álmennyezet Magas minőségű kialakítás
Válaszfalak Szerver szoba Épületfelügyeleti rendszer Közösségi tér
Zártláncú TV rendszer (CCTV) Zónás beléptető rendszer Sprinkler rendszer Tűzbiztonsági rendszer
Telefonközpont Stílusos közös területek Épületgépészet Modern telekommunikációs

rendszer
IP telefonközpont Álpadló

Nyitható ablakok Bukó ablakok Fa ajtók Egységes ablak rolók

Biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás Lift karbantartás 24 órás biztonsági szolgálat
Recepció Felszerelt konyha Hó eltakarítás Ingatlan adminisztráció és

menedzsment
Akadálymentesített

Nagysebességű felvonó


	This site uses cookies to store information on your computer.
	House of Business Roosevelt
	Necessary Cookies
	Analytics
	Általános leírások

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Területi adatok
	Lokáció bemutatása
	Pénzügyi adatok
	Parkolók
	Kiegészítő információk
	Szolgáltatások
	Technikai adatok
	Technikai paraméterek
	Nyílás zárók
	Épület nyújtotta szolgáltatások


	Your choice regarding cookies on this site
	Lift



