
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Bifloft Irodaház
Budapest, X., Üllői út 114

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 1979

Közös területi szorzó 
Common space 6,00 %

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 2 550 m²

Kategória 
Property grade B+

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

490 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

490 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

4 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A BIF LOFT Irodaház modern loft típusú irodákat kínál az Üllői út 114. szám alatt, az M3 Metro megállójától 2 perc séta távolságra. A 
frissen átalakított és teljes körűen felújított épületben 150 500m2 alapterületű loft irodák bérbeadását tervezzük, melyekben az 
open office területek és a tetszés szerint alakítható belső terek érvényesülnek majd. A nyitható ablakokkal és természetes fénnyel 
megvilágított irodaterület megközelítése kódolt liftekkel történik, mely közvetlenül az irodatérbe érkezik. Az épület elhelyezkedése 
ideális a gépkocsival valamint a tömegközlekedési eszközöket igénybe vevők számára, hiszen a Irodaház az Üllői út – Hungária 
Körúton keresztül valamint a megújuló M3 Metróval a város szinte bármely pontjáról könnyedén megközelíthető. Épületünket azok 
számára ajánljuk, akik számára fontos a belváros vagy a Liszt Ferenc reptér könnyű megközelítése, kedvelik az indusztriális 
megjelenést és fiatalos csapatuk számára igényes munkakörnyezetet kívánnak teremteni. Épületünk állatbarát. Építve: 1979-ben, 
felújítva 2018-ban.

Szolgáltatások az épületben:
24 órás recepció és biztonsági szolgálat
/ exkluzív belső kialakítás / folyamatos
üzemeltetői jelenlét / felszíni
parkoló / irodatérbe érkező kódolt
liftek / kutyabarát környezet

Szolgáltatások az épület közelében
Bank / posta/ élelmiszerbolt / fodrászat
és kozmetika / étterem és büfék / hotel
/ zöldséges

BIF LOFT Offices offer modern style loft offices. The building is located near metro line 3, the station is 2 mins walking distance. 
There are open offices fitted out in the building at the moment but it is possible to create variable office solutions as it is abundant 
in natural light. The elevators, which provide direct access to the premises, can be used with magnetic cards. The building is 
accessible by car and also by public transport. We recommend this building for those tenants who need good accessibility to the 
airport and to the city centre at the same time and like to have an stylish, industrial type, modern workplace. The building was built 
in 1979, and was renovated in 2018. The offices are pet friendly.
Amenities in the building:
24 hour reception and security service/ exclusive fitout/ continuous property management / surface parking / card operated 
elevaters / pet friendly workspace
Amenities near the building:
Bank/post office/ grocery store/ hairdresser's and beauty salon/ restaurants and bars/ hotel

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Ecseri út
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Villamos | Tram


