
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Máriássy Ház Loft
Budapest, IX., Máriássy u. 7.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2006

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 117

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 61 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 3 173 m²

Kategória 
Property grade A

Szerződési feltételek | Commercial terms

Irodaterület* 
Office space*

bejelentkezés 
után *

after login *

Parkoló 
Parking

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space

3 173 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

3 173 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

0 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
Az 1927-ben épült épület napjaink követelményeinek megfelelôen felújított és korszerûsített,
egyedi külsô és belsô adottságokkal rendelkezô irodaház. A védett épület stílusos átalakításávalösszesen 3065 m2nettó alapterületû 
irodatér oszlik meg a földszint és a galéria közt.
Az irodaépületté átalakult csarnok nagy belmagasságát egy emeleti galéria osztja meg, amely
2,75 m tiszta belmagasságot és középen végigfutó üvegsávnak köszönhetôen természetes
fényt biztosítva a földszinti tereknek is.
A középsô folyosó valamennyi oldalról üvegfallal határolt, e belsôépítészeti megoldással biztosítva a természetes fényt a 
közlekedôkben is. A tágas, világos terek a megszokottól eltérô, impozáns, kreatív környezetet teremtenek a bérlôknek. Mindezek 
mellett az irodatér rendkívül hatékony (6–7 m2/fô) irodai elhelyezési lehetôséget nyújtanélkül, hogy a hagyományos irodaterekben 
ilyen esetben jelentkezô zsúfoltságérzet jelentkezne.

Constructed in 1927, this building was renovated and modernised to meet all of today's requirements. It is an office block with a 
truly distinctive exterior and interior. The stylish reconstruction of the protected edifice enabled the creation of 3,065 m2 of net 
office space on the ground level and the gallery. The large internal height of the office building – a former market hall – is divided by 
a gallery. Thus, the ground floor has an internal height of 2.75 meters and a natural light source due to the wide strip of window in 
the middle of the ceiling. The glass walls of the corridor traversing the hall ensure a natural light source in the passageways as well

The airy and bright office space offers an unusually impressive and creative environment for the tenants. Moreover, the office space 
allows for an exceptionally effective accommodation of office functions (6–7 m2/person), without the sense of overcrowding typical 
of traditional office spaces.


