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Általános leírások
A Bécsi Corner irodaházat a beruházó Biggeorge Property Zrt. a magyar
ingatlanpiac egyik legjelentősebb hazai magántulajdonban álló
ingatlanfejlesztő társasága építtette.

Az épület 2011. májusában a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési
Nívódíj Pályázatán, (Prix d\'Excellence) műemléki fejlesztések
kategóriában első díjat nyert.

Az irodaház a budai hegyek lábánál, Óbuda központjában épült 2009-
ben. Az 5000 m2-es területen a régi és új épületek alkotnak harmonikus
egységet. 8660 m2 iroda és 1940 m2 vendéglátóhely és kereskedelmi
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

12  -  14 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,40 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

1.000 m
Minimum kiadó iroda: 100 m
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Tulajdonos

Györke Viktória
Lajos-Projekt Kft.
+36 30 971 7188

Üzenet küldése

Területi adatok
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egység valósult meg. A projekt során kiemelten fontos volt a régi, védett
műemléki épületek eredeti formában való megtartása.

Az épületegyüttes legmarkánsabb tagja a múlt századi iskolaépület,
mely klasszicista homlokzatával az egész Kolosy tér látképét
meghatározza. Mögötte, a Bécsi úti oldalon bújik meg a háromszáz
éves, kétszintes barokk Serház, mely a restaurálási munkálatok után
visszakapta egykori formáját. Mellette, egészen a Sajka utcáig,
hagyományos földszintes, óbudai házak állnak, melyek az irodaház
átépítésével együtt újultak meg. A Lajos utca - Sajka utca felőli oldalán
épült meg a küllemében a régebbi épületekhez igazodó új irodaszárny.
Itt, valamint a volt iskolaépületben kaptak helyet az irodai területek –
felhasználva minden olyan technológia adta lehetőséget, melyek a
legmagasabb szintű elvárásoknak is megfelelnek.

Lokáció bemutatása
A projektet a belváros, illetve Észak-Buda irányából a Lajos utcán át, a
második kerületből és a hegyeken át a Szépvölgyi úton lehet elérni. Az
irodaház a Margit-híd budai hídfőjétől autóval három percre, az Árpád-
hídtól legfeljebb ötpercnyire található.

Az épület elhelyezkedése tömegközlekedés szempontjából is
kiemelkedő: a HÉV állomás mindössze 250 méterre található az
épülettől, valamint számos buszjárat (9, 65,65A, 109, 165) is közlekedik
az irodaház közvetlen közelében. A megújult, összefonódó budai
villamoshálózatnak köszönhetően alig 50 méteres távolságban
elérhetőek a 17-es és 19-es villamosok.

Lokáció: Kolosy tér környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1000 m

Kiadó iroda : 1.000 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 100 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 0%
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Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 12  -  14 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,40 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

2
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 129 db -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Épület nyújtotta szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Bank Bicikli tároló Üzletek Kávézó
Menza ATM Fitness központ Öltöző zuhanyzóval
Vendégparkoló Parkolás a közelben Étterem Bevásárlóközpont a közelben
Zuhanyzó Tároló helyek Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Válaszfalak Zártláncú TV rendszer (CCTV) Épületgépészet Szerver szoba
Épületfelügyeleti rendszer Közösségi tér Álmennyezet Magas minőségű kialakítás
Modern telekommunikációs
rendszer

Zónás beléptető rendszer Tűz és füst érzékelő Padlószőnyeg
Hangszigetelt Álpadló Stílusos közös területek

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