F L E K S I B E LT K O N T O R / L A G E R I
M A R K A N T M U LT I B R U G E R H U S

IDE E L BE LIGGE N H E D I BRØN DBY O G M A S S E R A F F RI PA R K E RING
P A R K A L L É 35 0 -35 2 – 2 6 0 5 B R Ø N D B Y
>> 5 Kontorlejemål samt 566 m² lager
>> Feksibelt kontormiljø med gode indretningsmuligheder
>> Effektive og reelle lagerfaciliteter med porte og god lofthøjde

KONTAKT OS PÅ 4333 8100

>> Repræsentativ ejendom med stor synlighed mod Park Allé
>> Kantine med mulighed for frokostordning
>> Masser af gratis parkeringspladser

>> Central beliggenhed i Ragnesminde Erhvervsområde
>> Nem adgang til det overordnede motorvejsnet
>> Årlig leje kontor fra kr. 550 pr. m² p.a.

EFFEKTIV ERHVERVSEJENDOM
- MED PLADS TIL AT VOKSE
Jeres nye kontor/lager ligger i det attraktive erhvervsområde i Brøndby, hvor I bliver nabo til mange kendte
og veletablerede virksomheder. Samtidig får I under 5
minutter til hele det storkøbenhavnske motorvejsnet
og gode offentlige forbindelser, bl.a. den kommende
letbane for enden af vejen.

Hvorvidt I har behov for kontor, lager eller en kombination, så har vi rammerne, der passer netop til jeres
behov. Ejendommen har elevator, og på matriklen er
der masser af gratis parkering til både gæster og medarbejdere. Vi har etableret en ny, fælles kantine med
frokostordning.

MARKANT OG SYNLIG EJENDOM MED FLEKSIBLE LEJEMÅL
Har I brug for kontor- og lagerplads og effektiv indretning til en fornuftig pris, kan I få det hele på Park
Allé 350-352. Den markante erhvervsejendom, som
er på i alt 17.588 m², ligger på hjørnet af Park Allé og
Banemarksvej i Brøndbys attraktive Ragnesminde
erhvervsområde. Ejendommen byder på kontorer og
lager i varierende størrelser, så der er også plads til at
udvide, hvis behovet opstår.

En række stærke brands har valgt at placere sig i området bl.a. nemlig.com, Solar, Nilfisk, Semler Gruppen,
DHL, Coop og Milestone Systems.

BO DET RIGTIGE STED

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER
Åbent kontorlandskab eller mindre kontorenheder?
Rådt og industrielt eller hyggeligt og imødekommende? Der er rigtig mange muligheder for at skabe de helt
rigtige rammer for jer i denne markante erhvervsejendom.
UD OVER AT BO DET RIGTIGE STED TIL DEN RIGTIGE
PRIS, ER DET JO IKKE HELT UDEN BETYDNING, HVEM
MAN BOR HOS.

DEAS er en af Danmarks største erhvervsudlejere. En
lang række små, mellemstore og meget store danske
virksomheder og organisationer, private som offentlige, er lejere hos os.
Vi vil gøre, hvad vi kan, for at I og jeres virksomhed
bliver rigtig glade for at bo hos os.
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NORD

EFFEKTIV ERHVERVSEJENDOM
- MED PLADS TIL AT VOKSE

2. sal

35
0C

Har I brug for kontor, lager eller en kombination? Uanset
hvad jeres ønsker og behov er, er der mange muligheder
for at skabe gode og effektive rammer til jeres firma.
KONTORLEJEMÅL
Enkeltmandskontorer, grupperum, storrumskontorer eller en kombination? Her er der plads til effektive arbejdspladser såvel som rum til samarbejde eller fordybelse.
I indretningen tager vi hensyn til medarbejdernes behov, komfort og velvære og til organisationens/virk-

somhedens identitet. Uanset om I er få, mange eller rigtig mange, så skaber vi de optimale rammer for jer. Lige
over for ejendommen ligger en lille hyggelig park, hvor I
kan nyde frokosten eller holde det uformelle møde.
1. sal

LAGER
Ejendommen råder over et lagerlejemål, som skal lejes
i kombination med ledige kontorlejemål i ejendommen.
Lagerlejemålet har port i jordplan og en frihøjde på 5,2
meter under dragere (6,1-6,9 m under tagplader).
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Stueplan

GRATIS RÅDGIVNING

Lager 392 m²
(+ 37 m²
fællesareal)
Kantine

I DEAS gør vi det hurtigt, nemt og billigt for jer at komme i gang. Vi
tilbyder at lave gratis indretningsforslag, så I får inspiration til valg
af farver, materialer og optimal udnyttelse af rum. Vi bygger om efter
jeres ønsker, og leverer lejemålet indflytningsklart. Alt er muligt – I
vælger selv, hvad vi skal tage os af, og hvad I selv vil stå for.
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Lejemål 1
Lejemål 2
Lejemål 3
Lejemål 4

Velkommen hos DEAS.

Lejemål 5
Fællesareal
Udlejet
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LEJEMÅL 1 OG 2 - STUEN / 1. SAL

LEJEMÅL 1:
Lejemål 1 er et pænt kontorlejemål på 210 m² i stueetagen. Lejemålet er indrettet med kontorer i varierende størrelser. I forbindelse med kontorerne er der
tekøkken og toiletfaciliteter.

LEJE PR. MÅNED LEJEMÅL 1 (210 m²)
Kontor
a conto varme
a conto drift

Kr. 10.500,Kr.
1.873,Kr. 2.205,-

Leje pr. måned i alt

Kr.

Lejemål 1
210 m²

14.578,-

Lejemål 2
566 m²

LEJEMÅL 2:
Lejemål 2 er et kontorlejemål på 1.238 m² beliggende
på 1. sal med et godt lager i stueetagen.
Kontordelen, der er indrettet med kontorer i forskellige størrelser samt åbent kontorområde, fremtræder
lyst og præsentabelt. I forbindelse med kontorerne er
der stor frokoststue med køkken, gode toiletfaciliteter
med bad samt arkiv/kopirum.

LEJE PR. MÅNED LEJEMÅL 2 (1.804 m²)
Kontor og lager
a conto varme
a conto drift

Kr.
Kr.
Kr.

Leje pr. måned i alt

Kr. 114.716,-

Lager (stuen)

81.354,16.086,17.577,-

Lejemål 2
1.238 m²

Kontor (1. sal)
Lageret er på 566 m2 og har en frihøjde på 5,2 m under dragere og 6,1-6,9 m under tagplader. Lageret er
forsynet med en stor port i jordplan, og der er elevator
og trappe mellem stuen og 1. sal. Lageret skal lejes i
kombination med ledige kontor-lejemål i ejendommen.
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LEJEMÅL 3 OG 4 - 1. SAL

LEJEMÅL 3:
Lejemål 3 er et kontorlejemål på 178 m² med tilhørende arkiv ligger på 1. sal. Lejemålet er lyst, præsentabelt og er indrettet med storrumskontor samt celle-kontorer i forskellige størrelser. Til lejemålet hører
køkken og toiletfaciliteter.

LEJEMÅL 4:
Lejemål 4 er et kontorlejemål på 423 m². Lejemålet er
lyst, yderst præsentabelt og er indrettet som et åbent
kontormiljø med fire cellekontorer. Til lejemålet hører
tekøkken, arkivrum og toiletfaciliteter.

LEJE PR. MÅNED LEJEMÅL 3 (178 m²)
Kontor
a conto varme
a conto drift

Kr.
Kr.
Kr.

10.483,1.926,2.169,-

Leje pr. måned i alt

Kr.

14.578,-

Lejemål 3
178 m²

LEJE PR. MÅNED LEJEMÅL 4 (423 m²)
Kontor
a conto varme
a conto drift

Kr.
Kr.
Kr.

21.325,3.772,4.257,-

Leje pr. måned i alt

Kr.

29.354,-

Lejemål 4
423 m²
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LEJEMÅL 5 - 1. SAL

LEJEMÅL 5:
Lejemål 5 er et pænt kontorlejemål på 455 m² og beliggende på 1. sal. Lejemålet er indrettet med en blanding af storrums- og cellekontorer, frokoststue med
tekøkken samt toiletfaciliteter.

LEJE PR. MÅNED LEJEMÅL 5 (455 m²)
Kontor
a conto varme
a conto drift

Kr.
Kr.
Kr.

22.013,4.057,4.392,-

Leje pr. måned i alt

Kr.

30.462,-

Lejemål 5
455 m²
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BRØNDBY
ET TRAFIKALT KNUDEPUNKT

Beliggenheden giver din virksomhed flere fordele:
Det er let for kunder og medarbejdere at komme til
og fra ejendommen, og der er nem adgang til Holbækmotorvejen og Motorring 3.
Den markante facade ud mod Park Allé giver også
god synlighed over for de mange bilister, der passerer. Fra adressen er der gode busforbindelser til
Glostrup Station, hvorfra S-toget kører til København og Høje Taastrup. Her er der mange dagligvarebutikker, som kan gøre hverdagens indkøb
lettere for medarbejderne.

Alt i alt får din virksomhed en optimal beliggenhed
i forhold til transport, medarbejderrekruttering og
infrastruktur.
Der er også masser af fri parkering til medarbejdere og gæster på ejendommens arealer.
TRAFIKKNUDEPUNKT
Kommende letbane
O3
Glostrup station
Københavns Hovedbanegård
Københavns Lufthavn

AFSTAND
0,8 km
0,8 km
2,4 km		
12 km
21 km

Den kommende letbane får stop på Park Allé
(vest), kun 800 m fra ejendommen. Letbanen
kører med afgang hvert 5. minut i dagtimerne og
hvert 10. minut i aftentimerne og om søndagen,
hvilket giver mulighed for forankring af regionens
samlede arbejdsmarked.

BOOK EN
FREMVISNING
ELLER HØR MERE PÅ 4333 8100
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LETBANEN BINDER
HELE REGIONEN SAMMEN
I 2025 åbner den nye letbane på Ring 3 mellem Lyngby og Ishøj med 29 stationer fordelt på 28 kilometer.
Park Allé (vest) letbanestop ligger kun få hundrede
meter fra ejendommen, og herfra er der hurtig og effektiv forbindelse til hele Hovedstadsområdet. På seks
stationer vil det være muligt at skifte til S-tog: Lyngby,
Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj.

Letbanen kører med afgang hvert 5. minut i dagtimerne
og hvert 10. minut i aftentimerne og om søndagen,
hvilket forbedrer tilgængeligheden og giver mulighed
for forankring af regionens samlede arbejdsmarked.
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FÆLLES KANTINE
MED FROKOSTORDNING

Der er etableret kantine med fælles frokostordning på
Park Allé 350-352 til glæde for medarbejdere og gæster
i huset.

Via Jespers Torvekøkken er det også muligt at supplere
den travle hverdag med fx morgenmad, sandwiches,
frugtkurv og mødeforplejning.

Den fælles kantine vil servere sund og veltillavet mad fra
Jespers Torvekøkken til medarbejdere og deres gæster i
moderne omgivelser i husets stueetage.

På de lune dage kan frokosten nydes i den hyggelige
park lige overfor.
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SKAL VI RESERVERE PLADS TIL DIG HER?
BOOK EN FREMVISNING ELLER HØR MERE PÅ 4333 8100
ELLER VIA INFO1@DEAS.DK
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LEJE VILK ÅR
PARK ALLÉ 350-352 – 2605 BRØNDBY

LEJE (pr. m² p.a.)
Kontor

kr. 550,-

Lager

kr. 425,-

Arkiv

kr. 425,-

Kælder

kr. 300,-

Varme m² p.a.

Kr. 107,-

Fællesudgifter* m² p.a.

Kr. 108,-

Elforbrug Betales af lejer direkte til el-leverandør

AFSTÅELSE/FREMLEJE
Der er ikke mulighed for afståelse og fremleje.
UOPSIGELIGHED
Efter nærmere aftale.
OPSIGELSE
Efter uopsigelighedsperiodens udløb kan lejemålet
opsiges med 6 måneders varsel til den første i en
måned.

Pris for frokostordning afhænger af løsning.
UD OVER LEJE BETALES
*FÆLLESUDGIFTER: lejemålets andel af skatter,
afgifter, vandforbrug, ejendomsforsikring m.m.
KONTANT DEPOSITUM
6 måneders leje.

Der kan efter aftale foretages ændringer i indretningen af lejemålet mod forlængelse af uopsigelighedsperioden.

REGULERING
Leje og depositum reguleres en gang om året med
den procentvise stigning i nettoprisindekset, dog
minimum 3%.
MOMS
Da ejendommen er momsregistreret, lægges der
moms til alle ydelser.

KONTAKT OS

VEDLIGEHOLDELSE/STAND/INDRETNING
Udvendig vedligeholdelse af ejendommen foretages af udlejer. Indvendig vedligeholdelse påhviler
lejer. Lejemålet overtages nyistandsat og skal ved
fraflytning afleveres i samme stand.

PARKERING
Der er masser af fri parkering på ejendommens
opmærkede arealer.
KÆLDER/ARKIV
Der er mulighed for leje af kælder/arkivrum.

Tlf. 4333 8100 eller www.deaserhverv.dk

EKSEMPEL PÅ INDRETNING

