
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Deák Palota
Budapest, V., Deák Ferenc u. 15.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2004

Közös területi szorzó 
Common space 9,75 %

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 40 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 3 457 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

819 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

270 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 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

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

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A tervezést alapvetően határozta meg a fénnyel való játék. A felújításkor így az egyik első feladat a zárt belső udvar fényviszonyainak 
megteremtése volt. A napfényt az épület tetején, ferde síkban elhelyezkedő hatalmas üvegfelület közvetíti a belső térbe, az udvarból 
üveggel fedett, tágas átrium lett. Ezt a különleges teret a tervezők fénykútnak nevezték el. A természetes fényt a belső körfolyosó 
átrium felé eső falai is átengedik, ezek ugyanis szintén üvegből készültek. A két, a nyolc személy befogadására alkalmas panoráma 
liftek aknái is üvegből vannak. Az épület elegáns, fehér falainak köszönhetően az irodákat természetes fény világítja meg.
Különleges irányfények világítják meg az átrium belső felületeit, a fal éleket és a szintén eredeti állapotukban helyreállított belső 
homlokzati gipszdíszítéseket is, amelyek így egészen egyedi belsőépítészeti hatást keltenek. Mindezt tovább növelik az átrium 
aljában elhelyezett modern, piros szövettel borított, merész vonalú Ron Arad Victoria&Albert bútorkompozíciók.
Ebben a lenyűgöző környezetben áll mintegy 4800 négyzetméter a bérlők rendelkezésére, melyből közel 3600 négyzetméter 
irodaként hasznosítható. A földszint jelentős részén két impozáns, mintegy hat és fél méter belmagasságú üzlethelyiség került 
kialakításra.
Ezek után talán már nem is meglepő, hogy az építész szakma a Deák Palotát 2005-ban FIABCI és 2008-ban Pro Architectura díjjal 
jutalmazta.

The design process was fundamentally defined by the playful approach to illumination. Therefore one of the first tasks of the 
renovation was to define and establish the right light conditions of the closed courtyard. Sunlight is directed into the inner spaces 
with a massive, tilted glass surface element on top of the building, thus transforming the courtyard into a glass covered, grand 
indoor space. The architectural name for this special space is the lightwell. In the courtyard overlooking the atrium, inward facing 
glass walls let the natural light pass. The elevator shafts of the two panorama lifts, capable of transporting 8 persons each, are also 
constructed of transparent materials. Thanks to the elegant white walls of the building, the office space is illuminated by natural 
light.
Inward wall surfaces and edges of the atrium, as well as the stuccos – which are restored to their original state and add a really 
unique interior decoration effect- are showered with special directional light sources. All this is intensified by compositions of 
modern, Ron Arad Victoria&Albert furniture, covered in red upholstery, placed at the ground level of the atrium.
In this impressive ambience, 4800 square metres is available for tenant, from which as much as 3600 square metres can be utilized 
as office space. A significant part of the ground floor is occupied by two imposing retail spaces with a floor to ceiling height of 6,5 
metres. Considering the above, it shouldn?t come as a surprise, that the Deák Palota has been awarded by FIABCI in 2005, and 
received a Pro Architectura award in 2008.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Deák Ferenc tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


