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Általános leírások
A RiverLoft irodaház Budapest XIII. kerületében, a Révész utca és a
Népfürdő utca találkozásánál helyezkedik el, amelyben színvonalas
irodákat kínálunk leendő bérlőink részére.
Az irodaház kiválóan megközelíthető autóval és tömegközlekedéssel
egyaránt. Pár utcára található a Váci úti irodafolyosótól, hamar elérhető
innen a rakpart és a belváros, a Róbert Károly körút, az Árpád hídon
keresztül a budai oldal. A kiváló elhelyezkedésének köszönhetően
számos étterem, vásárlási- és ügyintézési lehetőség, sportolásra
alkalmas hely található a környéken. 
Az ipari jellegű épület 1914-ben épült az akkori Gázművek részére. Az I.
világháború alatt hadikórházként funkcionált, később a Kolozsvárról
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

14.9  -  15.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,70 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :
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Minimum kiadó iroda: 129 m

2

2

1138 Budapest, Révész u. 27.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

14.9  -  15.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,70 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

1.605 m
Minimum kiadó iroda: 129 m

2

2

Tulajdonos

Kiss Rita Szilvia
In-Management Kft.
+36 1 920 2080
+36 1 920 2080

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok

file:///
file:///kiado-iroda/a-kategorias-irodak
file:///
http://www.in-management.hu/ingatlanok/riverloft-irodahaz/
file:///media/cache/02/default_full/uploads/media/default/0051/29/18392c57bc9e29cd9a73e892105974a6fe044ff1.jpeg 
file:///cegek/-/in-management-kft
file:///cegek/-/in-management-kft
file:///ceg/in-management-kft/irodahazak


ideiglenesen Budapestre települt egyetem és különböző hivatalok
működtek benne. 1920-ban került vissza a Gázművek tulajdonába.
2005-ben teljes körű felújításon esett át, meghagyva az épület loft
jellegét. 
A RiverLoft Irodaház 5.800 m2 loft jellegű irodaterületet kínál, amelyben
a közvetlen utcafronti bejárattal rendelkező földszinti irodahelyiségektől
a negyedik emeleti tetőtéri irodákig számtalan megoldás közül
válogathatnak a leendő bérlők. A kreatív környezetet az épületegyüttest
körülölelő park és az épületek között található, különleges teraszos kert
teszi még kellemesebbé. 

Recepció
24 órás portaszolgálat
Kártyás beléptetés
Nyitható ablak
Lift
2 csöves légkondicionálás, 
- emelt padló, 
- 4 méter feletti belmagasság
mélygarázs
kerékpár tároló

Lokáció bemutatása
A Duna mentén helyezkedik el, jól megközelíthető a rakpartról, a 139-es
busszal vagy 79-es trolival. A belváros 5 perc autóval.

Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 5700 m

Kiadó iroda : 1.605 m

Bérelhető irodák : 285 m , 527 m , 225 m , 439 m ,
129 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 129 m

Közös területi szorzó: 8 %

Bérbeadottság: 72%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 14.9  -  15.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,70 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Mélygarázs - 130 € + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1914. január 1.

Felújítás éve: 2007. január 1.

Bérlők: -

Fitness központ Hotel Orvosi egység Parkolás a közelben
Gyógyszertár Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Padlószőnyeg Álmennyezet Álpadló 2-csöves fan-coil
Zártláncú TV rendszer (CCTV)

Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok

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