
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Corvin Granite Tower (Corvin 2)
Budapest, VIII., Futó u. 35.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Közös területi szorzó 
Common space 6,87 - 10,66 %

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 6 574 m²

Kategória 
Property grade A

Szerződési feltételek | Commercial terms

Irodaterület* 
Office space*

bejelentkezés 
után *

after login *

Parkoló 
Parking

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space

2 896 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

1 448 m²
Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office space
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Szabad Terület | Available space
Emelet | Floor Üres területek | Vacant space Rendelkezésre áll | Availability

2 - 3 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Granite Tower ‘A’ kategóriás irodaház, két külön lépcsőházzal, öt irodai és egy parkolószinttel. 
Az épület, amelynek homlokzatát elegáns gránitburkolat fedi, a Corvin-negyed középpontjában található. Különleges kilátás nyílik a 
nyüzsgő, parkosított sétányra és a színes fényekkel megvilágított szökőkútra. 
Az irodaház bérlőinek egyedi igényei szerint kialakított belsőépítészeti megoldások inspiráló környezetet teremtenek az itt dolgozók 
számára.

This building features an elegant granite facade and is located in the centre of the Corvin Quarter, offering a unique view of the 
lively, landscaped promenade and the colourful lights of the fountain. The interior design of this special office building is tailor-
made to meet the unique requirements of its tenants, creating an inspiring environment for the IT developers, who work here.

The Granite Tower is a Class A office building, with two separate stairwells, five offices and one-storey car park.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Corvin-negyed


