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Focus Point Irodaház

Általános leírások
Színvonalas irodaházunk Budapest szívében, a Deák Ferenc tértől és az
Astoriától mindössze néhány perc sétára található. Elhelyezkedése
tömegközeledési szempontból rendkívül ideális, hiszen három
metróvonal, emellett számos villamos, troli és busz rendelkezik
megállóval a környéken. A két épületből álló irodaház mélygarázsában
84 parkolóhely szolgálja az itt dolgozók és vendégeik kényelmét.

A műemlékvédelem alatt álló impozáns ingatlan eredetileg
újságpalotának épült 1911-ben, alagsorában egy nyomdával. Irodaházzá
2000-ben lett átalakítva. Az irodaház belső kialakítása modern,
letisztult. Az emelt padlós, légkondicionált helyiségek igény szerint
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alakíthatóak. Az irodaházban 4 személylift üzemel, valamint
kerékpártároló is igénybe vehető. Az emeletek megközelítése két
lépcsőházból, összesen 4 db személylifttel lehetséges. A lépcsőházak
fedett, átriumos megoldásának köszönhetően a nem utcafronti irodák
is rengeteg természetes napfényt kapnak.

Az irodák önálló, folyosóról nyíló bejáratokkal rendelkeznek, a kisebb
irodák esetében a vizesblokkok és teakonyhák közös használatúak.
Nagyobb, részben osztott irodaterületeink önálló bejáratuk, saját
vizesblokkjaik, konyhájuk és tároló helyiségeik miatt kifejezetten
ideálisak nagyobb cégek számára is.

Szolgáltatások:

-24 órás portaszolgálat
- Bankautomata
- Kártyás beléptetés
- Kerékpár tárolási lehetőség
- Recepció
- Saját vizesblokk
- Teakonyha
- Vendégparkoló

Technikai adatok:

- 2 csöves légkondicionáló
- Álmennyezet
- Belsőépítészeti tervezés
- Emelt padló
- Lift az épületben
- Teljeskörű üzemeltetés
- Videokamerás rendszer

Lokáció bemutatása

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 6574 m

Kiadó iroda : 2.097 m

Bérelhető irodák : 199 m , 65 m , 70 m , 215 m , 723
m , 117 m , 100 m , 114 m , 758 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 70 m

Közös területi szorzó: 8.5 %

Bérbeadottság: 68%
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Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 13.5  -  25.9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,70 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Megközelítés:

Irodaházunk autóval és tömegközlekedéssel megközelíthető. 
Az Astoria és Deák Ferenc tér közelsége miatt az M1, M2, M3-as
metróval, 47-49-es villamossal, 74-es trolibusszal és az 5,7,8, 8A, 112,
133, 133E, 178, 233E, 239 buszjáratokkal is könnyedén elérhető.

Mélygarázs 12 db 130 € + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1911. január 1.

Felújítás éve: 2022. május 1.

Bérlők: -

Bicikli tároló Üzletek ATM Vendégparkoló
Tömegközlekedési elérhetőség

Beléptető rendszer Épületfelügyeleti rendszer 2-csöves fan-coil Stílusos közös területek
Zártláncú TV rendszer (CCTV) Álmennyezet

Nyitható ablakok

Biztonsági szolgálat Lift karbantartás 24 órás biztonsági szolgálat Recepció

Hagyományos felvonó
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