
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Dexagon Office Center
Budapest, XI., Fehérvári út 50-52.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2005

Közös területi szorzó 
Common space 6,22 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 118

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 60 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 7 238 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 Dexagon irodaház közepes méretű,’A’ kategóriás épület, amely külső megjelenésében és színeiben mediterrán hangulatot idéz, a 
ház homlokzatán az üveg, a kő és a hőszigetelt vakolat váltakozik harmonikusan. Az irodaház földszinti területei mind hagyományos 
irodaterületek, mind elegáns üzlethelyiségek vagy ügyfélszolgálati irodák kialakítására alkalmasak. Az első emeleten és a felsőbb 
szinteken tetőteraszok növelik a zöldterületet és a legfelsőbb emeletekről csodálatos panoráma nyílik a budai hegyekre. A hatékony 
alaprajzoknak és a rugalmas válaszfalazásnak, valamint az épületen belüli raktározási lehetőségnek köszönhetően a Dexagon az 
egyik legköltséghatékonyabb 'A' kategóriás irodaház Dél-Buda központjában.

The Dexagon office building is an “A” category building of medium size meeting all of the requirements of the times; its exterior 
appearance creates a Mediterranean atmosphere in its colors, glass, stone and insulated plaster blend harmoniously on the façade 
of the building. Its man entrance is on the corner of Fehérvári Road and Prielle Kornélia Street; it is from here that the floors can be 
reached. The spaces on the ground floor are suited to be turned into conventional offices, elegant shops or customer relations 
offices. There are terraces on the first floor as well as on the top levels, which increase the green areas; the very top floors offer a 
magnificent panorama of the Buda Mountains.


