
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Ecodome Office Building
Budapest, I., Mészáros utca 13.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2018

Közös területi szorzó 
Common space 5,60 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 91

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 44 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 4 827 m²

Kategória 
Property grade A+

Szerződési feltételek | Commercial terms

Parkoló 
Parking

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space
100%-ban bérbeadott épület
Building completely leased
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
Az Ecodome Irodaház Buda szívében kínál magas színvonalú irodákat az egyedi építészeti stílust kedvelő, környezetükre igényes 
bérlők számára. A modern megjelenésű új épületben az irodák megtervezése során figyeltek arra, hogy valamennyi irodaterület a 
lehető legnagyobb mértékben kapjon természetes fényt, illetve hogy a teljes épület a lehető legkorszerűbb és legzöldebb 
berendezésekkel legyen felszerelve. Az irodaterületek természetesen változatosan alakíthatók, egy szinten átlagosan 1000 m2 iroda 
fér el. Az egyes egységekben igény szerint létesíthető saját teakonyha, vizesblokk, szerverszoba, tárgyalók, stb. Az Ecodome a zöld 
udvart (is) visszatükröző üvegfelületeivel, színvonalas kőburkolatokkal, a függőleges homlokzat növényeivel, az új és régi 
szomszédos épületekhez igazodó megjelenésével előkelő reprezentánsa lesz bel-Buda új irodaházainak.
Zöld megoldások: 
- csökkentett gázkibocsájtás
- LED-es világítás
- szürkevíz használat
- esővíz összegyűtés
- napkollektor
- optimalizált BMS 
- optimalizált természetes fény
- elektromos autó töltő
- nagy teherbírású, hő- és zajvédő üvegezés

Ecodome Office Building offers high quality offices for companies expecting beautiful environment. The new offices are bright in the 
modern-looking building. The 24 pieces of office units are flexible; they can be changed and combined easily. On one level, an up to 
1000 m2 
open office space can be fitted. In each unit tea kitchenettes, sanitary facilities, server rooms, meeting rooms, etc. can be 
established.
Green technologies:
- reduced gas emissions
- LED lighting
- grey water use
- rainwater use
- solar collector
- optimized Building Management System
- optimized natural light
- elektric car ports
- special glass facades filter noise, heat and cold

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M2
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Déli Pályaudvar
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


