
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Officium Irodaház
Budapest, II., Riadó utca 1-3.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2011

Közös területi szorzó 
Common space 10,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 65

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 12 815 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

5 500 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

1 000 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
Building

Emelet | Floor Üres területek | Vacant space Rendelkezésre áll | Availability

0 - 2 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Trafó

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 épület a II. kerületben, az egykori Hűvösvölgyi Laktanya területén megvalósuló Akadémia Park lenyűgöző, ősparkos 
környezetében áll. Az épület felújítást és átépítést követően ’A+’ kategóriás, mintegy 13.000 négyzetméter bérelhető területtel 
rendelkező irodaházzá válik. Az Officium a budai belvárosi lokációnak köszönhetően kiválóan megközelíthető tömegközlekedéssel, 
de az épület alatt kialakított mélygarázs és a földfelszíni parkolók is a bérlők kényelmét szolgálják.

Az irodaházat magas minőségű építészeti megoldások jellemzik. Az épületet az irodaterek átlagosan 3,4 méteres belmagassága, 
hatalmas üvegfelületei, a klasszicista és XXI. századi, modern belső terei, valamint 400 négyzetméteres panorámás tetőterasza teszi 
vonzó, minden igényt kielégítő, innovatív munkakörnyezetté.

The Officium building was refurbished in 2011 and is located in the marvellous green park of an ex military base which is now known 
as Akademia Park. The uniit offers 13 000 sm2 of leasable A category office space. Thanks to its centarl Buda location the unit can 
easily be reached with public transport, the building also entails underground parking. 

The office building is characterised by high quality architectural solutions. The ceilinffg heigth of the offices averages around 3,4 
meter and the large glass surfaces provide a modern touch to the historic period features. Addditionally a 400 sm2 roof terrace with 
breathtaking panorama makes the unit even more attractive.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M2
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Széll Kálmán tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Villamos | Tram


