
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Gerbeaud Ház
Budapest, V., Vörösmarty tér 7.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 1997

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 5 488 m²

Kategória 
Property grade B

Szerződési feltételek | Commercial terms

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 1997-ben teljes rekonstrukción és korszerűsítésen átesett épület négy emeletén, szintenként mintegy 1400 m2 területen négy 
iroda szektor található, teakonyhával, elegáns vizes blokkokkal, gyönyörű gránit burkolattal A gépészeti illetve elektromos 
vezetékek kiépítése az álpadlókban történt, lehetővé téve a könnyű hozzáférést szerelés, bővítés egyéb igény megvalósítása 
érdekében. A padló modul szőnyeggel borított, a fűtés és hűtés beépített négycsöves Fan Coil készülékekkel, központilag 
szabályozott épületfelügyeleti rendszer biztosítja. Bérlőink komfortérzetét a három, különlegesen szép felvonó emeli. Az irodaház 
biztonságát a 24 órás recepció szolgálat felügyeli.
Az épület biztonságos üzemeléséről részben szerződéses partnereink gondoskodnak, másrészt saját műszakis kollégáink. Az 
energia díjat az üzemeltetési költség magában foglalja, mint ahogy a fen leírt szolgáltatásokat, közös területek takarítását, téli 
időben az épület körüli járdáknak, bejáratoknak a megfelelő tisztítását. 
Az irodaházban olyan magyar és külföldi bérlők dolgoznak, akikkel hosszú távú szerződéseink azt jelzik számunkra, hogy 
elégedettek és jól érzik magukat nálunk. (magyar és nemzetközi ügyvédi irodák, pénzügyi tanácsadó irodák)

The building was renovated in 1997. It contains 1400 sq m on every floor, of which it has 4. Every floor contains kitchenette, elegant 
toilettes, covered in granite. All the electric cables are located in raised floor. The floor is covered in fitted carpet. Fan Coil machine is 
working as heating and cooling system, which is controlled from one center. In the building 3 elevators are operating. The reception 
works 24/7. It has its own technical support team. The service charge includes all the essential services, such as energy fees, 
cleaning fees. A lot of Hungarian and foreign companies work within the building; financial companies, law firms.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M1, M2, M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Deák Ferenc tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Villamos | Tram


