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M/FACADE TIL E20 - TIETGENBYEN, ODENSE SØ
690,-
pr. m² + drift og forbrug

KONTOR/DOMICIL

375m² 
Mulighed for 875 m² lager og depot



www.bokagroup.dk

LEDIGT LEJEMÅL

TIETGENBYEN, ODENSE SØ

BELIGENHED

Absolut bedste placering på Fyn i Tietgenbyen med facade ud til motorvej E20 i Odense SØ

Ejendommen er beliggende 2 minutters kørsel fra Motorvejen og i Fyns bedste logistik område.

Ejendommen er beliggende meget synligt med facade direkte ud til Motorvej E20 og nabo til b.la. Kompan, Blue Water, m.fl.

Der er direkte busforbindelse til Odense Banegård/Centrum, og et meget veludbygget cykelsti system helt ind til Odense Centrum.

Parkering for virksomhedens medarbejdere lige uden for lejemålet. 



KONTOR/DOMICIL MED MULIGHED FOR LAGER & SHOWROOM

Nyopført kontor ejendom i 2 plan med elevator og mulighed for lager/depot i kælder.

Der er elevator samt ventilation med grundkøl i ejendommen.

Lejemålene indrettes efter lejers ønsker og behov ifht. mødelokaler, stillerum, storrumskontor, te-køkken, showroom, lager, depot mv. 

Kælderetagen kan deles op i mindre lejemål. Der indrettes toilet, omklædning og bad i kælderen.

Der er vedlagt mulige indretningsmuligheder. www.bokagroup.dk



PRIS

Areal 375 m² kontor i stueplan + op til 875 m² lager, depot eller showroom i kælderplan

Indflytningsklare lokaler Pris stueplan 690 kr. pr. m² + drift og forbrug

Pris kælderplan 300 kr. pr. m² + forbrug

Indflytning Sommer 2021 dog tidligst 3 mdr. efter der er indgået aftale

www.bokagroup.dk



Her er vist mulig indretning i stueetagen.

Lejemålet indrettes efter lejers ønsker og behov ifht. mødelokaler, stillerum, storrumskontor, te-køkken, showroom, lager, depot mv. 

Der er mulighed for ekstra lager, showroom og depot i kælderen.

Der indrettes med glasvægge omkring møde- og stille lokaler, for at sikre et godt lysindfald.

I møde- og stille lokaler indrettes med trægulve og gulvtæppe i storrumskontor. www.bokagroup.dk

MULIG PLANTEGNING – STUEN - 375 m² - op til 35 arbejdspladser
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Der indrettes efter lejers ønsker og behov i lyse kvalitetsmaterialer.

Stort og markant indgangsparti i glas.
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Indretning af stille- og mødelokaler med glasvægge.
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SKAL DU SES FRA 

MOTORVEJEN ?


