Kiadó iroda
Office to let

myhive Greenpoint 7
Budapest, VII., Kéthly Anna tér 1.

Információk az épületről | Building information
Állapot
Building status

Szerződési feltételek | Commercial terms
Létező
Existing

Építés éve
Year of construction

2003

Közös területi szorzó
Common space

5,26 %

Parkolóhelyek száma
Number of parking spaces
Bruttó bérbeadható irodaterület
Gross leasable area
Kategória
Property grade

Elhelyezkedés | Location

Parkoló
Parking

bejelentkezés
után *
after login *

Üzemeltetési díj*
Service charge*

bejelentkezés
után *
after login *
* Asking terms for m²/month + VAT

113

15 502 m²

A

Szabad Terület | Available space
100%-ban bérbeadott épület
Building completely leased
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Leírás | Description
A Greenpoint7 egy világos architektúrájú irodaépület, melynek homlokzata kőből, üvegből és alumíniumból készült. A
felhasználóbarát alaprajzú irodaingatlan 1,4m-es szerkezeti raszterrel és 7,35-14,15 m-es traktusmélységgel rendelkezik. Minden
szint maximálisan négy bérleményre osztható fel, a bérlemények rugalmas kombinációjával változatos alapterületek alakíthatók ki
szintenként 280 m²-töl 2.100 m²-ig. Az épület előtti 2.000 m²-es, tágas park ideális helyetkínál a Greenpoint 7 bérlőinek egy kis
kikapcsolódásra.
 Álpadló
 4 csöves fan coil rendszer
 Nyitható, napvédĘ üveges ablakok
 Formatervezett állólámpák
 Álmennyezet a közlekedĘkben
 Irattárak, raktárak
 Étterem
Greenpoint7 is an office building with clear architecture and a façade of stone, glass and aluminum, an office center with
user–orientated floor plans, structural raster of 1.4 m and tract depth from 7.35 m to 14.15 m. Each floor can be divided into as many
as four rental
units offers a wide range of unit sizes from 280 m² to 2,100 m² on single floor. The 2,000 m² park in front of the building and the
garden in the courtyard are ideal places to relax for people working in Greenpoint 7.
ƒ Raised floor
ƒ Heating and cooling by 4-pipe fan coils
ƒ Opening windows with visor
ƒ Designer floor lamps
ƒ Suspended ceiling in the hallways
ƒ Archive and storage possibilities
ƒ Restaurant

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M2
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Blaha Lujza tér

Kapcsolat | Contact
+36 1 489 02 02
Több információ
More information

