
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Office Garden III
Budapest, XI., Alíz u. 4.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2017

Közös területi szorzó 
Common space 2,50 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 430

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 18 510 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
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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

7 (Sublease | Albérlet) várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
Az Office Garden Budapest egyik legdinamikusabb fejlődő környezetében, Újbudán, a Duna parthoz közel, a Szerémi-Budafoki út 
által határolt tömbben kerül kialakításra. Az irodapark közel 4 hektáros alapterületen helyezkedik el és az elkövetkező években 
közel 75.000 négyzetméter “A” kategóriás irodafejlesztés valósul meg. Az itt dolgozók mindennapi munkájukat fák, bokrok és 
zöldellő növények között végezhetik, ugyanakkor innen könnyen elérhető az üzleti élet minden fontosabb helyszíne, illetve az 
irodapark az ország távolabbi pontjairól is könnyen megközelíthető. A műszaki tervezésnél fontos szempont volt a változatos 
irodatér kialakításának lehetősége, valamint a könnyű és rugalmas utólagos átalakítás képessége, messzemenőkig alkalmazkodva a 
bérlők igényeihez, fejlődési ciklusaihoz. Az irodaház kialakítása lehetővé teszi már a 100 négyzetmétert bérelni szándékozó 
vállalkozások hatékony kiszolgálását is, de egy szinten akár 1.900 négyzetméter egybefüggő terület is bérelhető. Komoly hangsúlyt 
kap a minőségi munka és a környezet szerepe olyan megoldások alkalmazásával, amely egyaránt kedvező a kis– és 
nagyvállalatoknak is. Az épület tervezése és üzemeltetése kapcsán további fontos szempont volt az energiatakarékosság és a 
környezeti harmónia. Hatalmas, nyitható ablakfelületeiknek köszönhetően az irodaterületek közel 80%-a természetes fénnyel 
megvilágított. Az épület alatt 3 szintes mélygarázs épül, összesen 453 férőhellyel a megszokottnál nagyobb szélességgel, így 
biztosítva a kényelmes és stressz mentes parkolást.

nyitható ablakok minden szobában
• külső, belső árnyékolás
• számítógépes épület-felügyeleti rendszer
• biztonságos és nagyszámú vendégparkolási lehetőség
• magas műszaki tartalom környezetbarát anyagok felhasználásával
• környezetbarát műszaki és üzemeltetési megoldások
• minimum 2,75 – 3,95 m nettó belmagasság
• rugalmas, hatékony térkialakítás
• irodaterületek már 250 m2-től
• központi dízel generátor, melyből bérlői kapacitás leköthető
• álpadló minden szinten
• hangelnyelő álmennyezet
• fokozott hőszigetelésű, csillogásmentes ablaküveg



Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
The third Office Garden unit will be developed on the Buda side close to the Danube in one of the most dynamically emerging areas 
of Ujbuda. The base area of the unit spreads over almost 10 acres and in the coming years 750 000 sm2 A category office space will 
be constructed. 
The building's users will enjoy the sorrounding green environment while they will also benefit from the excelletn transport 
connections and an array of amenities within the the close proximity of the site. The building was designed in a way that suits both 
small offices and larger corporate headquarters. The building's interioir is easily redesignable and divisions can be made. Natural 
light brightens up 80% of the offices. The unit entails a three storeys underground parking with 453 car spaces. 

openable windows in each room
• outer, inner shading
• computer operated supervision system
• secure and large number of parking spaces for tenants and visitors as well
• high quality, environment friendly building specification
• environment friendly technical and operational solutions
• minimum 2.75 – 3.95 m inner height
• flexible, efficient partitioning options
• office spaces form 220 sq m
• diesel generator, capacity is useable by tenants
• raised floor
• sound absorbing ceiling
• special isolated windows, with non-reflected glass

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M4
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Móricz Zsigmond kört
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


