
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Kasselik Ház
Budapest, V., Vörösmarty tér 3

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

építés alatt
Under construction

Építés éve 
Year of construction 2021

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 3 160 m²

Kategória 
Property grade A+

Szerződési feltételek | Commercial terms

Irodaterület* 
Office space*

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space

693 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

693 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

1 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Kasselik Ház egy műemléki épület, mely korábban Luxus Áruház néven volt ismert.
Az ingatlan első emeletén és földszintjén kiskereskedelmi egységek találhatóak, egy ruházati divatmárka (Berskha), illetve egy olasz 
étteremlánc (Vapiano) bérli ezt a területet. A második emelet jelenleg üresen áll, de a felújítást követően irodaként fogják bérbe 
adni, míg az épület többi része lakófunkciót lát el.

A megrendelő Kasselik Jenő, illetve a szüleinek nevét viselő Kasselik Erzsébet és Ferenc alapítvány volt. Az épület külső homlokzatai 
drága anyagokból készültek. A falakat kő borítja, a nyílások közti részt több helyen vaslemezekkel burkolták, a tetőt rézlemezek 
fedik.

Kasselik Ház is a protected monumental building, its former name was Luxus Áruház. On the first floor are the retail shops, a 
Bershka fashion shop, and an Italian restaurant called Vapiano. The second floor is currently free, but after a renovation it will be on 
rent. The other parts of the building are residential homes.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M1
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Vörösmarty tér


