
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

The Quadrum
Vecsés, Lincoln út 1.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2008

Közös területi szorzó 
Common space 2,92 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 439

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 5 822 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

770 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

70 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

1 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

3 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A QUADRUM az elsőként megvalósult reptéri irodakomplexum és egyben Budapest kapuja a nemzetközi utazók számára. 

A környezettudatos tervezés és kivitelezés eredményeképp az épület elnyerte a nemzetközi BREEAM akkreditáló testület 'nagyon jó' 
minősítését. Az első fázisban 5.900 m2 bérbe adható iroda és összesen 459 darab pinceszinti és felszíni parkolóhely került átadásra. 
Az irodaházat a rendkívül hatékonyan kihasználható, rugalmasan alakítható, világos irodaterek jellemzik, ahol a magas műszaki 
színvonal egyedi, modern építészeti megoldásokkal párosul. 
A QUADRUM egy növényekkel beépített belső udvar köré szervezett, 4 épületből álló, összesen 22.000 m2 nagyságú 
irodakomplexum, mely képviselni fogja a modern építészet és a környezetbarát gondolkodás jegyeit, mindezt parkosított-, 
ugyanakkor városi szolgáltatásokkal ellátott környezetben. 

A The Quadrum irodapark 2 hektáros területét parkok, szökőkutak, tavak, belső kertek és sétányok övezik. A dolgozók, illetve a 
látogatók kényelmét a 2007 októberében megnyitott és az irodáktól mindössze 50 méterre található Market Central Ferihegy 
kereskedelmi park szolgáltatáskínálata (éttermek, kávézók, bankfiókok, gyógyszertár és kiskereskedelmi üzletek) teszi teljessé.

The Quadrum office park is the first and so far the only A-category airport office development on the Budapest market. The 
Quadrum building no. 1 was the first office building qualified as ’very good’ by BREEAM*. The project covers 4 buildings with a total 
of 22.000 sq m area and with green parks, fountains and promenades. The first building has already been handed over with 5.900 sq 
m leasable office space and with some 600 parking places (underground and surface car parks). Further phases will be suitable for 
BTS option according to tenant demands. The Quadrum office complex is not only characterized by environmentally conscious 
solutions but also by effective utilisation, flexible partitioning, bright office spaces, where high-standard technical fit-out and 
modern architectural features combine. Thanks to the developer’s flexibility, it is possible to fulfil custom-built tenant requirements 
even as BTS options in the next phases. Several services, restaurants, bank offices and shops provide full-scale convenience for 
tenants in the nearby Market Central Ferihegy.


