Kiadó iroda
Office to let

Prielle Corner
Budapest, XI., Kaposvár u. 14-18.

Információk az épületről | Building information
Állapot
Building status

Szerződési feltételek | Commercial terms
Létező
Existing

Építés éve
Year of construction

2005

Közös területi szorzó
Common space

5,00 %

Parkolóhelyek száma
Number of parking spaces
Bruttó bérbeadható irodaterület
Gross leasable area
Kategória
Property grade

Elhelyezkedés | Location

116

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

5 300 m²

A

Szabad Terület | Available space

533 m²

Összes bérelhető irodaterület
Available office space

264 m²

Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office space

COPYRIGHT © JLL IP, INC. 2023. All Rights Reserved

Szabad Terület | Available space
Emelet | Floor

Üres területek | Vacant space

Rendelkezésre áll | Availability

7

várjuk jelentkezését * | please contact us *

várjuk jelentkezését * | please contact us *

8

várjuk jelentkezését * | please contact us *

várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total

bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A 2005-ben épült ingatlan a Kaposvár utca és a Prielle Kornélia utca sarkán, a Kaposvár u. 14-18. szám alatti címen található. A
földszint + 8 emelet magas épület alatt -3 szinten összesen 116 parkolóhely került kialakításra. Az általános szintek alapterülete
nettó 755 nm, amely a 3 felvonó és a menekülő lépcsőház központi elhelyezkedése miatt optimálisan legfeljebb 2 azonos méretű,
önálló vizesblokkal rendelkező egységre osztható. Az irodaszárnyak cellás vagy egyterű elrendezést egyaránt lehetővé tesznek, a
középfolyosótól mért legnagyobb távolság 6m. A homlokzati nyílászárók az irodák optimális osztásrendjét követik, részben
nyithatók. A hatodik emelettől fölfelé az épület elkeskenyedik, a 6. emeleten az irodablokk mellett zöldterasz, a 7. szinten az irodák
mellett gépészeti funkciók kerültek kialakításra, a 8. szinten irodák és egy vizesblokk kapott helyet.
A földszinti fogadótérből közelíthető meg a belső udvar, az étterem és a fszt-i irodablokk.
A parkoló gépkocsival való megközelítése a Prielle Kornélia utca felől lehetséges.
A tárolók az alagsori szintek parkolásra nem alkalmas tereiből kerültek kialakításra.
Az épületgépészeti, villamos rendszere megfelel a kategóriában elvárható szintnek (4 csöves hűtő/fűtő rendszer, gépi szellőztetés
/4,5m3/h/nm/, új folyadékhűtő stb), a legutóbbi komolyabb belső felújítás 2017-ben történt.
A belső válaszfalak döntően szerelt gipszkarton és üvegfalak. A padlóburkolatok a lépcsőházban és a közlekedőkben greslapok, a
vizes helyiségekben csúszásmentes kivitelben, az irodákban szőnyegpadló készült a bérlői igényeknek megfelelően. Az épület teljes
egészében - kivéve az alsóbb rendű helyiségeket – monolit vagy bontható álmennyezet fut végig. Jellemző építészeti koncepció a
Kaposvár utca felőli árnyékoló felület, amely egy a homlokzati síkra akasztott acélszerkezeten található. Az épületben melegítő
konyhás étterem található
The property, built in 2005, is located on the corner of Kaposvár utca and Prielle Kornélia utca, Kaposvár u. 14-18. can be found at.
Under the ground floor + 8 story high building, a total of 116 parking spaces were created on -3 levels. The floor area of the general
levels is 755 sqm net, which can be optimally divided into up to 2 units of the same size with a separate water block due to the
central location of the 3 lifts and the escape staircase. The office wings allow for either a cellular or open-plan layout, with a
maximum distance of 6m from the center corridor. The façade doors and windows follow the optimal division order of the offices
and can be partially opened. From the sixth floor upwards, the building narrows, on the 6th floor there is a green terrace next to the
office block, on the 7th floor there are mechanical functions next to the offices, on the 8th floor offices and a water block.
From the reception area on the ground floor you can reach the inner courtyard, the restaurant and the office block in Fszt.
The car park can be reached by car from Prielle Kornélia Street.
The storages are made of non-parking spaces in the basement levels.
The building services and electrical system corresponds to the level expected in the category (4-pipe cooling / heating system,
mechanical ventilation / 4.5 m3 / h / nm /, new chiller, etc.), the last major internal renovation took place in 2017.
The internal partitions are mainly mounted plasterboard and glass walls. The floor coverings in the stairwell and corridors are gres
tiles, in the wet rooms they are non-slip, in the offices the carpet floor was made according to the tenants' needs. The building as a
whole, with the exception of the inferior rooms, has a monolithic or demountable suspended ceiling running throughout. A typical
architectural concept is the shading surface facing Kaposvár Street, which is located on a steel structure hung on the façade plane.
There is a restaurant with a warm kitchen in the building

Tömegközlekedés | Public transport
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram

Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02
Több információ
More information

