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Általános leírások
A Millennium Gardens irodaház egy egyedülálló, mintegy 1 km hosszú
zöld promenád mellett közvetlenül a Duna parton, a Művészetek
Palotája, a Nemzeti Színház és a K&H székház szomszédságában
helyezkedik el, gyönyörű panorámát kínálva leendő bérlőinek. A
várhatóan 2020 negyedik negydévében átadandó épület összesen
37.000 nm bérbe vehető irodaterületet kínál. Az egyedülálló lokációjú,
különleges adottságú területre a Finta Stúdió egy modern formavilágú,
teljes üvegfelületű kétszárnyas épületegyüttest álmodott meg,
amelyben az irodaterületek a bérlői igények szerint rugalmasan
alakíthatók.
Az épületek tervezése során a fejlesztő TriGranit, a zöld szempontokat
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Kiadó iroda :
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Minimum kiadó iroda: 600 m
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Tulajdonos

Takács Mónika
TriGranit
+36 70 197 9189

Üzenet küldése

Makk Károly
Dömötör
TriGranit
+36 20 950 2585

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: Energiatakarékos irodaházak
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figyelembe vevő, modern építészeti megoldásokat használt. Az épület
BREEM Very Good minősítése már folyamatban van. 
A legújabb városhasználati trendeknek megfelelően több mint 200
kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló létesül zuhanyzókkal és
öltözőkkel, az irodaépület elektromosautó-töltőhelyekkel is rendelkezik
majd. A kikapcsolódást, a munka és a magánélet közötti megfelelőbb
egyensúly előmozdítását, valamint az alternatív helyen történő
munkavégzést támogatja a tágas, vízfelülettel is rendelkező zöld belső
udvar, ami közösségi térként és találkozóhelyként is funkcionál majd, és
ahol ebédjüket is elfogyaszthatják a dolgozók. A földszinti zöld és
nyitott terek a gyalogosok számára is elérhetőek lesznekAz irodaház
földszintjén helyet kap egy 300 fős étterem is további
szolgáltatóegységekkel együtt. Mindemellett a Millennium City Center
az elmúlt 10 évben valódi város a városban-ná alakult – a dolgozók az
itt található kávézók, gyorséttermek, étterem, fitnesz terem,
egészségügyi központ és további szolgáltatási egységeknek
köszönhetően a mindennapokhoz szükséges számos ügyet el tudnak
intézni

Lokáció bemutatása
Millennium Gardens közlekedés szempontjából is kiváló
elhelyezkedéssel bír, a környéken négy villamosvonal, számos busz, 2
HÉV vonal, valamint a majdani 5-ös metró vonala helyezkedik el. A
városközpont ezáltal 15 perc alatt megközelíthető, de a távolról
munkába járóknak is számos közlekedési eszköz áll rendelkezésre az
irodaház megközelítésére.

Lokáció: Lágymányosi híd Pest

Épület státusza: Építés alatt

Irodaterület összesen : 37000 m

Kiadó iroda : 37.000 m

Bérelhető irodák : 37000 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 600 m

Közös területi szorzó: 3.5 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 16  -  19 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,10 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 5 év

Kaució/óvadék: 6 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Mélygarázs 496 db 120 €Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2018. április 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Gyerekmegörző Bank Bicikli tároló Üzletek
Kávézó Menza ATM Konferencia terem
Fitness központ Fodrászat Hotel Öltöző zuhanyzóval
Orvosi egység Újságos Vendégparkoló Parkolás a közelben
Gyógyszertár Posta Étterem Zuhanyzó
Tároló helyek Élelmiszerbolt Wellness központ Park a közelben
Tömegközlekedési elérhetőség Benzinkút Múzeum

Épületfelügyeleti rendszer Zónás beléptető rendszer Tűz és füst érzékelő Gáz kazános központi fűtési
renszer

Sprinkler rendszer Riasztó Tűzbiztonsági rendszer Álmennyezet
Épületgépészet Válaszfalak Modern telekommunikációs

rendszer
Stílusos közös területek
Szerver szoba

Központi fűtés Padlószőnyeg 4 csöves fan-coil Hangszigetelt
Optikai kábelezés Raktár terület Magas minőségű kialakítás Telefonközpont
IP telefonközpont Beléptető rendszer Hang figyelmeztető rendszer Álpadló



Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Közösségi tér Zártláncú TV rendszer (CCTV) Mechanikai szellőzés

Mérő órák Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok

Recepció Akadálymentesített Felszerelt konyha Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

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

Vészhelyzeti energiaellátás UPS áramfejlesztő Saját generátor
Kettős betáp További tápellátás generátorról

Nagysebességű felvonó
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