
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Pala Ház
Budapest, I., Fő u. 14-18.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 7 880 m²

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 Pala-ház Buda egyik legkedveltebb részén, a Világörökség részét képező Budai Várnegyed tövében, a Fő utca 14 szám alatt épül. A 
hely szerencsésen ötvözi a gazdag történelmi hagyományokkal és kulturális kínálattal rendelkező terület hangulatát a modern, XXI. 
századi város lüktető életével.

A hétszintes, 8000 m2-es hasznos alapterülettel rendelkező irodaház igényes, egyedi megoldásokat felvonultató, és rugalmasan 
alakítható belső tereivel, álpadlóval, álmennyezettel, strukturált kábelhálózattal, külső árnyékolóval ellátott klimatizált irodai 
területeivel, 166 gépjárműnek helyet biztosító mélygarázsával, valamint a kor műszaki követelményet maradéktalanul kielégítő 
berendezéseivel kellemes munkahelyi környezetet biztosít az itt dolgozók számára.

A ház földszintjén egy nyitható üvegtetővel lefedett belső udvar kap helyet, melyen egyrészről a dolgozók igényeit kiszolgálni 
hivatott üzletek, igény szerint bérbe vehető konferencia- és rendezvénytermek, továbbá egy exkluzív étterem kialakítására is sor 
kerül, melyet a műemlékvédelem alatt álló XV. századi épületrom varázsol történelmi hangulatúvá.

A Batthyányi és a Clark Ádám tér között elhelyezkedő Irodaház gépkocsival Pest felöl a Széchenyi Lánchíd és Margit Hídról lehajtva, 
Budáról a Rakpart, Alagút illetőleg a Moszkva tér felöl közelíthető meg. Tömegközlekedéssel a Batthyányi térig az M2-es metróval, 
HÉV-vel, Batthyányi tér és a Clark Ádám tér felől a 86-os busszal, 19-es villamossal érhető el.

Pala Ház is to be found on Fő utca under the World Heritage Site Buda Castle hill. The seven story building of 8 thousand square 
meters is popular for its flexible indoor space and for its high construction quality; in addition, there are two event halls that can be 
open together and may host up to 200 people; these rooms are available with reception and service areas.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M2
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Batthyány tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram, Vonat | Train


