
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Zászlós Irodaház
Budapest, V., Váci u. 19-21.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 1998

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 60

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 50 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 8 444 m²

Kategória 
Property grade B

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 Váci utcában található nyolcemeletes, 6.000 m2˛-es iroda területű, kétszintes mélygarázzsal rendelkező épületünk a Mercure 
Budapest City Center és a Fontana Áruház közvetlen szomszédságában helyezkedik el. 
Megközelíthető akár személygépkocsival, akár tömegközlekedéssel. Az 1998-as teljes felújítás eredményeképpen többek között 
négy korszerű felvonó, mobil válaszfalak és különleges burkolatok emelik az épület színvonalát. Az egyenként 1000 m2-es szinteken 
külön vizesblokkal és teakonyhákkal ellátott szektorokban nagyterű és osztott irodák egyaránt kialakíthatók. Leendő bérlőink 
kifogástalan munkakörülményeihez a gránit burkolat a közös területeken, a központilag szabályozott gépészeti rendszer (mint 
légkondicionálás, fűtés légtechnika), mobilizálható válaszfalak, 24 órás portaszolgálat, szakszerű karbantartás járul hozzá. Az irodák 
modul szőnyegburkolattal vannak ellátva, a szociális helyiségek és teakonyha szintenként és bérlőnként biztosított. Saját 
mélygarázsunkban 50 gépkocsi parkolhat kényelmesen.
-Rugalmas belső kialakítás 
-2 csöves fan-coil légkondícionálás
-Álmenyezet
-Álpadló
-Mélygarázs

Zászlós Office building is located in the heart of the City center, on Váci utca, Budapest’s premier pedestrian district. It is easily 
accessible by public transportation, bicycle and car. An abundance of restaurants, coffee shops and other services can be found just 
steps away from the building. 
- Flexible partitioning
- 2 pipe fan-coil system
- Suspended ceiling
- Raised floor
- Underground garage

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M1, M2, M4
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Fővám tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


