
Kiadó csarnok, irodaházzal : 
 
1.) Általános leírás, megközelíthetőség : 
M0/M7 csomóponttól 4 km-re, a Pusztazámor / Tárnok-Sóskút-i lehajtónál, közvetlenül az M7-es 24-es 
km-szelvénynél a Sóskúti Ipari Parkban, különálló épületben 550nm újonnan épült raktár ill. a 
hozzátartozó emeletes 300 nm-es irodaház kiadó. Min. kiadandó terület : 300 nm raktár és a 
hozzátartozó 70 nm iroda, konyha és kiszolgálóhelyiségek. 
Kiváló láthatóság és megközelíthetőség. Gyorsan fejlődő ipar-kereskedelmi területen, MAPEI, ORION, 
KEROX, PROHAND stb. telephelyek és sok kisebb vállalkozás közvetlen közelében fekszik. 
Az épület előtt betonozott magánút. Saját bejárat biztosított. Parkolóhelyek ki vannak alakítva. 
Telek területe : 3000m2. Beépíthetőség : 40%. Zöldfelületi mutató : 30.2 %. 
 
2.) Szerkezet : 
Betonalapokra épült, könnyűacélszerkezetű, Kingspan hőszigetelt szendvicspanel oldalfalakkal 
határolt iroda és raktár épület. Padló : öntött, acélhajas, felületkeményítő anyaggal kevert 
(targoncaálló), rendkívül nagy teherbírású ipari betonpadló. Terhelhetőség 5t/m2. 
  
3.) Csarnok : 
Összesen 550m2 , belmagasság : 6.7m (a csarnok összesen 1000m2, de 450m2-t saját 
felhasználásra visszatartottunk). 
Elektromos kapu (kamionok beférnek), ipari áram, a csarnok nem temperált. 
Télen 6 °C az átlaghőmérséklet, de 3°C alá sohasem megy. Nyáron 20°C ugyanez. A csarnok 
esetleges fűtése megoldható elektromos hőbefúvó rendszerrel. 
 
4.) Irodaház : 
Az irodaház emeletes, belső lépcsőházas és temperált. Felső szinten (150nm) tükörelrendezéssel 6 
iroda, 2 konyha, WC-k és kiszolgálóhelyiségek találhatóak. 
Alsó szinten 1 iroda, 1 konyha, 2 öltöző és zuhanyozó, 1 recepciós/fogadó szoba, beépített recepciós 
pulttal (ez opcionális verzió). Ez utóbbi jelenleg beépített ,de kivehető falakkal elhatárolt. 
Összesen 300m2, (7 db iroda, 3 db konyha (1 exkluzív berendezésű), 1 recepciós hall beépített 
recepciós pulttal (opcionális), 3 db zuhanyozó+WC, 2 db WC, folyosó, lépcsőház. 
 
A teljes irodaház bekábelezett (CAT5E) Internet kapcsolattal rendelkezik, saját, védett 
szerverszobával, szerverrel. Igény esetén bármely, a telephelyen elérhető Net szolgáltató 
szolgáltatása ráköthető a rendszerre. 
 
5.) Egyéb leírás : 
A terület parkosított, automata öntözőrendszerrel ellátott. Kerítés nincs, annak megépítése tervezett. 
A csarnokba a személybejárat az irodaépületen belül található, a teherbejárat a csarnok oldalán lévő 
Hörmann elktromos ipari kapukon keresztül történik. 
 
Az irodaház télen-nyáron temperált, ún.levegő hőszivattyús eljárással, padló ill. födém temperáló 
körökkel megoldva. Ez a berendezés 2009-es modell és nagy hatásfokú temperálást biztosít, valamint 
a havi rezsi költségeket is alacsonyan tartja. Ez a műszaki megoldás 35%-os áramdíj megtakarítást 
jelent. 
 
Az irodákban szőnyegpadló van elhelyezve. 
 
A területen a csatorna és a gáz nincs. A szennyvíz elvezetése ülepítőrendszeren keresztül történik. 
Elektromos ellátás : 3 x 63 A,  ipari áram ill. igény szerint. (Kérem érdeklődjön nálunk a 
lehetőségekről, ha ez fontos Önnek.) 
 
A teljes épületben riasztó van telepítve, szekcionált lezárási lehetőségekkel. A rendszer be van kötve 
a sóskúti rendőrségre. A terület jelenlegi éjjeli őrzés-védése megoldott. Azt külön szolgáltatási 
szerződés kötése esetén igénybe lehet venni. 
 
A parkolás az épület előtt, saját területen megoldott, összesen kb. 40 autó részére. 
 
Mind a csarnokról, mind az irodaházról elmondható, hogy a legmagasabb minőségi követelményeket 
is kielégíti. 
 
6.) Bérleti díjak : 

Csarnok : 4.5 €/m2 , Iroda : 7.5 €/m2 
(A bérleti díjak, a bérleti időtartam függvényében változhatnak és egy tárgyalás alapját 
képezhetik.) 
Minimum bérbeadandó időszak : 2 év. 


