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Aréna Business

Campus

Általános leírások
Az Aréna Business Campus egy környezettudatos, ergonomikus
megaprojekt, mely exkluzív „A+” kategóriás irodákat kínál 72 000
négyzetméteren. A koncepció négy épületből áll, melyek közt hatalmas
belső kert és gyalogos tér teremt egyedi és megnyugtató környezetet.
Az irodakomplexum a mai kor lakóinak, felhasználóinak, valamint a jövő
generációjának igényeire és vágyaira hangolódik.

Az Aréna Business Campus a VIII. kerületben található, Budapest

ATENOR - Aréna Business
Campus

1087 Budapest, Hungária körút 30.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

15  -  16 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 200 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

660.065 m
Minimum kiadó iroda: 258 m
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1087 Budapest, Hungária körút 30.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

15  -  16 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 200 Ft/m /hó + Áfa
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Tulajdonos

Galambos Máté
Atenor Hungary
+36 30 101 2633
+36 1 785 5208
+36 30 101 2633
+36 20 915 6183

Üzenet küldése

Kovács Melinda
Atenor Hungary
+36 20 915 6183
+36 1 785 5208
+36 30 101 2633
+36 20 915 6183

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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legdinamikusabban fejlődő részén. Elhelyezkedése kiváló, alig 3 perc
sétatávolságra található a Stadionok metrómegállótól (M2) és sok
különböző csatlakozási pont is van a közvetlen közelében. Az Aréna
Business Campus ideális azoknak a helyi és nemzetközi bérlőknek
egyaránt, akik közel szeretnének elhelyezkedni a városközponthoz és
kimagaslóan modern, csúcstechnológiájú és innovatív miliőben képzelik
el magukat. A legmagasabb minősítésű műszaki jellemzők és a
számtalan házon belüli szolgáltatás, melyeket az épületek és a zöld kert
biztosítanak majd, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy teljesen új
környezetet teremtsenek, mely fenntarthatóbb, nyitottabb és
kellemesebb munkahely. Innovatív várostervezésünk és építészeti
szakértelmünk segítségével szeretnénk kulturális, gazdasági és
társadalmi fejlődést elérni és megfelelő megoldásokat nyújtani a város
szakembereinek komplex, folyamatosan változó igényeire.

Házon belüli szolgáltatások

Costa Coffee

Örömünkre szolgál bejelenteni, hogy a Costa Coffe kávéház is része az
Aréna Business Campus-nak. Ha egy prémium minőségű kávéra vágyik,
akkor csak pár lépést kell megtennie!

Freshland Salad Bar

Freshland Salad Bar-ba betérve a vásárlók garantáltan és uniformizáltan
egészséges, friss, tápértékben gazdag és nem utolsó sorban kiadós
ételeket tudnak fogyasztani.

Biztonságos bicikli tárolók

Az Aréna Business Campus földalatti parkolókkal is rendelkezik.
Amennyiben biciklivel járna be dolgozni, magas védelmi szinttel
rendelkező bicikli tárolóinkban zuhanyzókat és öltözőket is találhat.

Ügynök

CBRE Kft.
+36 1 374 3040

Üzenet küldése

Az ügynök összes irodaháza

Cushman &
Wakefield Kft.
+36 1 268 1288

Üzenet küldése

Az ügynök összes irodaháza

Területi adatok
Irodaház kategóriája: Energiatakarékos irodaházak

Lokáció: Puskás Stadion környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 71859 m

Kiadó iroda : 660.065 m

Bérelhető irodák : 543 m , 2126 m , 2720 m , 1648 m ,
273 m , 313 m , 1204 m , 1329 m ,
1959 m , 1918 m , 1919 m , 1917
m , 1900 m , 1641 m , 1499 m ,
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Egészségügyi központ és hatalmas belső kert

Az Aréna Business Campus saját, helyben elérhető egészségügyi
központtal is rendelkezik, a hatalmas belső kert teraszait pedig egész
nap igénybe vehetik az irodaház dolgozói.

Nézze meg az Aréna Business Campus videóját:
https://youtu.be/bZ6CIfVO5hk

Lokáció bemutatása
Stadionok M2-es metrómegálló: 3 percre
Városközpont: 8-10 percre
1-es villamos vonal: 1 percre
Buszok: 2-4 percre
Népliget buszmegálló: 5 percre
Liszt Ferenc Repülőtér: 15-20 percre

Zöld iroda adatok
FENNTARTHATÓSÁG
Az Aréna Business Campus fejlesztés célja a magasabb szintű
környezettudatos építési és működtetési minősítés elérése, mely
egyedülálló Magyarországon. Minden épületet BREEAM „Excellent”
minősítéssel rendelkezik.

Zöld Megoldások
Távhő fűtés (nincs lokális szennyezés)
Talajhő hasznosítás 
Alacsony vízfogyasztás a mellékhelyiségekben

1300 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »

2

Minimum kiadó iroda : 258 m

Közös területi szorzó: 5.7 %

Bérbeadottság: 0%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 15  -  16 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 200 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 5 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 1400 db 115 € + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/atenor-arena-business-campus


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Kondenzhő visszanyerése szellőzésnél
Optimalizált épületfelügyeleti rendszer
Optimalizált természetes fényhasználat
Energiatakarékos izzók használata
Tartalékkapacitással tervezett hűtőgépek
Meleg víz előállítása a hűtőgépek kondenzhőjének visszanyeréséből
Szürkevíz használata
Esővíz összegyűjtése és tárolása (pl. öblítéshez)
Szelektív hulladékgyűjtés és tárolás
Magas minőségű hő- és hangszigetelés
Zöld teraszok
Óriási belső tér

Bank Bicikli tároló Üzletek Business Club
Kávézó Autómosó ATM Mozi
Kereskedelmi övezet Konferencia terem Fitness központ Fodrászat
Hotel Öltöző zuhanyzóval Orvosi egység Újságos
Parkolás a közelben Gyógyszertár Posta Étterem
Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó Tároló helyek Élelmiszerbolt
Wellness központ Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség Benzinkút

Sprinkler rendszer Padlószőnyeg Zónás beléptető rendszer Álmennyezet
Magas minőségű kialakítás Válaszfalak Optikai kábelezés Stílusos közös területek
Modern telekommunikációs
rendszer

Szerver szoba Hang figyelmeztető rendszer Közösségi tér
Épületfelügyeleti rendszer Raktár terület Tűzbiztonsági rendszer

Telefonközpont Zártláncú TV rendszer (CCTV) Riasztó Épületgépészet
Álpadló Tűz és füst érzékelő Mechanikai szellőzés Hangszigetelt
Beléptető rendszer Távhő



Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Egyéni fogyasztásmérők

Bukó ablakok Fa ajtók Nyitható ablakok

Külső ablak takarítás Hó eltakarítás Recepció Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

Felszerelt konyha Lift karbantartás Biztonsági szolgálat Kertészeti szolgáltatás
24 órás biztonsági szolgálat Akadálymentesített

Kettős betáp Saját generátor

Nagysebességű felvonó
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