Olcsó, rugalmasan alakítható és speciális igényeket is kielégítő irodák,
kiváló közlekedéssel és parkolási lehetőséggel Budaörsön, a Terraparkban

A TerraLiget irodaház Budapest belvárosától 10 percre, az M1/M7-es
autópályák közvetlen közelében a népszerű Terrapark irodaparkban, a Budaörsi hipermarket övezet szomszédságában
helyezkedik el.
Az épület két szinten kínál rugalmasan alakítható „A” kategóriás
irodaterületeket 20 m²-től 3 800 m²-ig. A bérlők kényelmét az
épületen belül található speciális, kiépített szerverterem és melegkonyhás büfé-étterem szolgálja, igény szerint raktárterület
bérletére is lehetőség van.
Az irodaház tökéletes megoldást nyújt call-centerek, logisztikai
cégek, vagy olyan vállalatok számára, akik mindennapi működésében szerepet játszik az autópályák közelsége. Ugyanakkor
méretéből adódóan önálló székháznak is kiváló.

Jellemzők
• Központi recepció
•	Rugalmasan alakítható, jól osztható
irodaterületek
• Sok természetes fény
• 24 órás portaszolgálat
• 198 parkolóhely
• Raktározási lehetőség
•	Speciális igényeknek is megfelelő
szerverterem
• Melegkonyhás étterem, büfé
• Szolgáltatások a közelben
• Parkosított, csendes környezet

Műszaki megoldások
• Álmennyezet
• Antisztatikus, moduláris szőnyegpadló
• Nyitható ablakok
•	
Padlóba süllyesztett kábelcsatorna
padlódobozokkal
• 4 csöves fan-coil légkondícionálás
• Kártyás beléptető rendszer
• Dízelgenerátor
autóval
tömegközlekedéssel

Tömegközlekedési kapcsolatok:
40-es, 140-es, 240-es 288-as, 289-es és 240E jelű buszok
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FLEXIBLE OFFICES AT A LOW PRICE WITH SPECIAL IT FEATURES, NUMEROUS PARKING
SPACES AND GOOD ACCESS IN AN EXCELLENT LOCATION IN THE TERRAPARK BUDAÖRS
TerraLiget office building is located 10 minutes from the downtown Budapest in the proximity of the motorways M1/M7. It is
situated in the popular office park of Budaörs, the Terrapark,
in the vicinity of hipermarkets.
The office building provides flexible office spaces from 20 to
3,800 sq m. The building has numerous amenities, such as a
specialy built server room and a canteen. Storage space can
also be leased.
The office building provides excellent solution for call centers,
logistics companies or other companies that benefit from
the proximity of the motorways. It is also an outstanding
solution as a HQ building.

Specifications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reception
flexible offices
natural light
24-hours security service
198 underground parking
storage
server room for special requirements
canteen
numerous services in close vicinity
peaceful green surroundings

Technical features:
•
•
•
•
•
•
•

suspended ceiling
antistatic-, modular carpet tiles
opening windows
recessed cable ditches
4 pipe fan-coil air-conditioning
magnetic card entry system
diesel generator

by car
public transport

Public transport connections (bus lines):
40, 140, 240, 288, 289and 240E buses
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