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Általános leírások
Kiadó irodák az "A" minősítésű EMKE irodaházban, a VII. kerületben.
Az EMKE Irodaház Budapest belvárosában, a Blaha Lujza téren
található. Kiváló elhelyezkedése biztosítja a gyors elérést autóval. Mivel
az egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontban helyezkedik el, az
irodaház könnyen megközelíthető az alábbi tömegközlekedési
eszközökkel: metró (M2), villamos (4, 6, 28, 37, 37A, 62), busz (5, 7, 7E,
8, 107, 110, 112, 133, 178, 233, 239), troli (74). A Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér 30 perc alatt érhető el személyautóval. 
A környéken bankok, éttermek, hotelek találhatók, az irodaházzal
szemben pedig az Emporium Bevásárlóközpont van. Budapest főbb
látványosságai közül több is megközelíthető néhány perc alatt.

EMKE Irodaház 1072 Budapest, Rákóczi út

Iroda bérleti díj (m  / hó)

13.9  -  14.9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 6,60 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

3.989 m
Minimum kiadó iroda: 15 m
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Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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Az épület történelmi jelentőségű helyen található, a Bristol Szálló helyén
épült, 1994-ben adták át. 2013-ban nagy felújításon esett át, amely
során a belső tereket és a műszaki rendszereket újították meg. Az
épület építészeti kialakításának különlegessége a világos belső
átriumudvar, négy panorámalifttel. 
Az EMKE Irodaházban olyan korszerű megoldások gondoskodnak
bérlőink kényelméről, mint a zónánként szabályozható hűtő-
fűtőrendszer; az állítható rolóval felszerelt, kettős üvegezésű, szigetelt
ablakok; a távvezérléssel ellátott, biztonságos mélygarázs és a közös
területekre telepített WIFI-hálózat.
Az irodaházban összesen 11.945 m2 kiváló minőségű irodaterületet
kínálunk a földszinten és 10 felsőbb szinten. Kis és nagyobb
alapterületű irodák egyaránt kialakíthatók, rugalmas elrendezéssel. Az
irodákhoz saját mosdók és konyha vagy főzőfülke is tartozik.

Szolgáltatások:
– 24 órás biztonsági szolgálat, recepció
– biztonságos zárt mélygarázs
– konferenciaterem
– raktár az alagsorban
– bank és ATM
– székhelyszolgáltatás
– kártyás beléptetés
– saját vizesblokk
– vendégparkoló
– bicikli tároló a mélygarázsban (öltözővel és zuhanyzóval)
étterem
Technikai részletek:
– légkondicionálás
– álmennyezet
– fényvédővel ellátott üvegek
– videó, telefon és beléptető hálózat
– felvonók
– ISDN vonalak

Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 11945 m

Kiadó iroda : 3.989 m

Bérelhető irodák : 271 m , 80 m , 94 m , 117 m , 442
m , 1254 m , 157 m , 600 m , 15 m ,
54 m , 247 m , 893 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 15 m

Közös területi szorzó: 8 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 13.9  -  14.9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 6,60 € /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

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lokáció bemutatása
Az Irodaház a város központjában lévő üzleti negyedet a Keleti
pályaudvarral összekötő főúton helyezkedik el. Az épület történelmi
jelentőségű helyen található; a Blaha Lujza tér Budapest egyik
legforgalmasabb tömegközlekedési csomópontja, így az irodaház
könnyen megközelíthető metróval, villamossal, de akár busszal vagy
trolival is. Metró: M2 Villamos: 4, 6, 28, 37, 37A, 62 Busz: 5, 7, 7E, 8, 107,
110, 112, 133, 178, 233, 239, Troli: 74

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 51 db 130 € + Áfa

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1994. január 1.

Felújítás éve: 2016. január 1.

Bérlők: Onmerit Kft, Kandra Consulting Kft,
Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum, Hogg Robinson Group, stb.

Bank Kávézó ATM Konferencia terem
Hotel Parkolás a közelben Bevásárlóközpont a közelben Utazási iroda
Tömegközlekedési elérhetőség

Padlószőnyeg Álmennyezet Raktár terület Válaszfalak

Nyitható ablakok

24 órás biztonsági szolgálat Lift karbantartás Akadálymentesített Recepció
Biztonsági szolgálat Ingatlan adminisztráció és



Lift

menedzsment

Hagyományos felvonó


	This site uses cookies to store information on your computer.
	EMKE Irodaház
	Necessary Cookies
	Analytics
	Általános leírások

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


	Your choice regarding cookies on this site
	Lift



