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Általános leírások
Az épület tervezésekor a legfőbb szempont az élhető munkahely
kialakítása volt, mely a legvégsőkig megfelel a jövő kihívásainak. A
rugalmasan osztható és kialakítható irodaterek a legmagasabb
minőségi elvárásokat is kielégítik. 
Az ergonomikus dizájn, a nyitható ablakok, a fejlett épületfelügyeleti
rendszer vagy az épület alatt elhelyezett 239 parkolóhely garantálja a
Laurus Irodaházakban dolgozók hatékony munkavégzését és jó
közérzetét. 
Az épületegyüttes földszint +5/6 emeletet, 2 szint mélygarázst, campus
jellegű zárt belső udvart foglal magába kiváló láthatósággal a reptéri

Laurus Irodaházak 1103 Budapest, Kőér utca 2/A

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12  -  13 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

787 m
Minimum kiadó iroda: 96 m
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1103 Budapest, Kőér utca 2/A

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12  -  13 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda:

787 m
Minimum kiadó iroda: 96 m
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Tulajdonos

Ákos Hajszter
Erste Ingatlan Kft.
+36 30 445 9954

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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folyosó mentén. A közel 14 000 m2 irodaterület minden bérelhető
egysége teljesen elkülöníthető.

Lokáció bemutatása
A létesítmény Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő övezetében,
az Üllői út – Határ út csomópontnál helyezkedik el. Közelében
bevásárló központ, sportpálya és szálloda található.
Minden irányból jól megközelíthető, elhelyezkedése kiváló. Közel
fekszik a Ferihegyi repülőtérhez, a belvároshoz és az autópályákhoz
egyaránt.
A Laurus Irodaház kitűnő tömegközlekedési kapcsolattal rendelkezik. A
metrómegálló, a Határ úti autóbusz- és villamos végállomás
közvetlen közelsége, a város bármely pontjától könnyű megközelítést
biztosít.

Környező tömegközlekedési eszközök:
Metró: M3
Busz: 54, 55, 66E, 66, 84E, 89E, 94E, 123, 123A, 140, 151, 194, 199,
294E
Villamos: 42, 50, 52
Éjszakai busz: 948, 950, 963, 999

Irodaház kategóriája: Energiatakarékos irodaházak

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 14799 m

Kiadó iroda : 787 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 96 m

Közös területi szorzó: 6.8 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 12  -  13 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 239 db 85 €
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: -

Bérlők: BDO, Wizz Air

Üzletek Kávézó Menza Parkolás a közelben
Étterem Bevásárlóközpont a közelben Tároló helyek Park a közelben
Tömegközlekedési elérhetőség

Tűz és füst érzékelő Padlószőnyeg Sprinkler rendszer Optikai kábelezés
Beléptető rendszer Magas minőségű kialakítás 4 csöves fan-coil IP telefonközpont
Álpadló Épületfelügyeleti rendszer Hangszigetelt Zártláncú TV rendszer (CCTV)
Központi fűtés Válaszfalak Zónás beléptető rendszer Épületgépészet
Stílusos közös területek Modern telekommunikációs

rendszer
Álmennyezet

Mérő órák Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok



Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Akadálymentesített Biztonsági szolgálat Felszerelt konyha 24 órás biztonsági szolgálat
Recepció

Kettős betáp

Hagyományos felvonó
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