
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

BudaWest Irodaház
Budapest, XI., Rétköz u. 5.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2009

Közös területi szorzó 
Common space 8,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 300

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 48 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 14 718 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
A BudaWest, exkluzív,"A" kategóriás budai irodaház csendes, tömegközlekedéssel is kitűnően megközelithető helyen található. A 
2010-ben átadott, nettó 14500 m2-es épületben épületben iroda- és üzlethelyiségek kiadók. A szintenként akár 2.700 m2 bérelhető 
irodaterület, és az épület elsőosztályú műszaki megoldásai a legnagyobb bérlői igényeket is kielégítik. A 3 szintes mélygarázs 299 
gépkocsi parkolását és raktárak kialakítását teszi lehetővé.

Az irodaház jellemzői továbbá: üveg homlokzat; napvédelemmel ellátott, nyitható nyílászárók; hatalmas üvegfelületek; természetes 
megvilágítás; rugalmasan alakítható belső terek; igényes belső kialakítás; étterem; 3 szintes teremgarázs; 6 db személylift.

Az épület 2012-ben BREEAM zöld minősítést kapott. 

- it is an office building of premium category
- environment conscious-driven architectural solutions
- flexible spatial design for office with cells and with one single inner space
- transparent street main facade
- effective layout
- exclusive, central lobby with double interior height
- restaurant, cafeteria
- WI-FI access free of charge
- office areas starting from 300 m2
- even 2.800 m2 rentable office space at one specific floor level
- panorama terraces on the 4-5. floors
- Covered smoking terrace on each level
- comfortable, landscaped environment
- cost-efficient facility management/operation


