
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

K3 Office Building
Budapest, VIII., Könyves Kálmán u. 48-52.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Közös területi szorzó 
Common space 6,64 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 360

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 14 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 18 500 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 K3 modern és stílusos irodaépület a jól megközelíthető Népliget mellett található, amely Budapest legnagyobb parkja. Az Ybl-díjas 
tervezők legfőbb célja az irodaház természetes fénnyel való ellátása volt. A központi épület tengelyszerű összeköttetéssel 
rendelkezik az azt körülvevő négy irodatoronnyal. Az “A+” kategóriás, csökkentett energiaigényű „zöld” irodaház magas építészeti és 
műszaki színvonalat képvisel, nemzetközi BREEAM „very good” tanúsítványt kapott.

K3 consists of four towers with an average floor plate of 2,300 sqm. The top floor offers direct access to the roof terrace from the 
offices. The seven storeys are connected with ten elevators out of which two can only be used between the underground parking 
and the ground floor in order to maximize security and accelerate traffic. The building has a three level underground parking garage 
offering 360 parking spaces. Its main characteristic is the cost effective operation based on environment conscious solutions. 
Among its services k3 offers safe storage space and shower with locker rooms for those riding a bike to work.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Népliget


