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DOMICIL/KONTOR  1.344 m²

VANDTÅRNSVEJ 62, 1. OG 2. SAL, SØBORG

VAT62
[Domicilejendom i New Yorker-stil med suveræn placering i Storkøbenhavn. Med tilhørende parkeringspladser]



ATTRAKTIV PLACERING

VAT62 ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe Møllevej og 

Gladsaxevej, hvor Novo Nordisk er blandt de helt store aktører.

VAT62, der oprindeligt husede møbelfabrikken DUBA A/S, rummer store 

lyse lokaler. 

CENTRAL PLACERING

- Gode tilkørselsforhold

- Placering ved Ring3 (Gladsaxe Ringvej) og Søborg Hovedgade

- Gå/cykel-afstand til S-tog (Buddinge st. og Kildebakke st.)

- Letbane planlagt ved Gladsaxe Ringvej

- Kørsel i bil til Rådhuspladsen nås på under 15 minutter

PLACERINGEN BETYDER, AT GÆSTERNE OG MEDARBEJDERNE UNDGÅR 

DEN TÆTTE TRAFIK OG PARKERINGSPROBLEMATIKKEN I DEN INDRE BY.

Der er gæste parkering på terræn samt 2 niveauer p-kælder under 

naboejendommen OfficePark Søborg. Du kan gå tørskoet fra 

parkeringskælderen til lejemålet.

TILKØRSELSFORHOLD

Flerbrugerhuset ligger ved Ring3 med til- og frakørsel til Motorvej 

E20/E47 og Hillerødmotorvejen samt Hovedvej 19 mod København.
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BELIGGENHED

VAT62 er beliggende trafikalt helt ud til 

det store vejnet omkring Storkøbenhavn. 

Bygningen ligger helt op til det 

historiske vandtårnsområde, der 

fremstår grønt og fredeligt året rundt. 

Det er med til at skabe rum og åbenhed i 

kontormiljøerne, midt i et 

erhvervsområde, der er kendetegnet 

ved en rivende udvikling i tæthed i 

bebyggelsen. Ejendommen er i 3 plan, 

hvor stueetagen er udlejet.
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1. SAL

Etagen er indrettet som 

åbent kontor, med enkelte 

lukkede kontorer samt 

stillerum og mødelokaler i 

forskellige størrelser. På 

begge sider af den vertikale 

trappe er afskærmninger til 

brug for uformelle møder. 

Etagen er indrettet med 

skønne toiletfaciliteter samt 

flot lyst tekøkken opført i 

kvalitetsmaterialer.
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2. SAL

Etagen er indrettet som 

åbent kontor, med 

loungeområde der giver en 

eksklusiv stemning. Også 

denne etage er indrettet 

som åbent kontor med 

mødelokaler i forskellige 

størrelser. På begge sider 

af ejendommen er opført 

tagterrasse, hvor man mod 

Øst har en helt fantastisk 

udsigt. 

Etagen er indrettet med 

skønne toiletfaciliteter samt 

flot lyst tekøkken opført i 

kvalitetsmaterialer.
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FÆLLES FACILITETER

Som lejere er I automatisk medlemmer af lejerforeningen 

med råderet over fællesarealerne.

I har mulighed for at gøre brug af en stor indbydende 

kantine med mulighed for at nyde frokosten på den 

udendørs terrasse. Derudover er også et større 

konferencerum samt mødelokaler der alle er udstyret 

med AV-udstyr. 

Alle faciliteter kan bruges til intern brug i virksomheden 

men også til afholdelse af eventuelle arrangementer. Der 

er mulighed for booking på forhånd. 

FACILITETER
[Fælles kantine, konferencerum og mødelokaler]



PRIS

Nettolejen          DKK 995,- pr. m2

Drift DKK 160,- pr. m2

Vand DKK    7.- pr. m2

Varme DKK  40,- pr. m2

El DKK  40,- pr. m2

Til lejemålet tildeles 13 parkeringspladser uden 

beregning. Der kan lejes yderligere p-pladser 

til DKK 565 kr. pr. mdr. + drift.

Det er muligt at leje depotrum/lagerplads i 

kælderen til DKK 550,- pr. m2

Driftsomkostninger

Indeholdt i driftsomkostninger er forbrug til ventilationsanlæg, vask af 

vinduer inde og ude, renholdelse af udenomsarealer, snerydning, 

forsikring samt alle øvrige driftsomkostninger ifb. Ejendommen.

Forbrug

Der betales aconto forbrug af el, vand og varme.
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STORE LYSE LOKALER MED DEJLIGT LYSIINDFALD OG STOR LÆKKER TAGTERRASSE www.bokagroup.dk



Udgang til terrasse fra kantine.

Stor lækker fælles kantineStort mødelokale med AV udstyr

Kantine samt åbning med foldedør indtil konferencelokale
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KONFERENCE OG MØDERUM

Konference- og større mødelokale kan benyttes af 

lejere i VAT62. 

Man kan vælge enten at benytte konferencen eller 

det store fælles mødelokale uden betaling.

Det vil alene være eventuel rengøring og 

forplejning, der skal betales for.

KANTINEORDNING

I stueplan er der fælles kantine, hvor der hver dag  

serveres fantastisk lækker buffet, fra kl. 11:30 til 

13:30. 

Pris pr. person er 55,- pr. dag.

Kantinen levere derudover mad til arrangementer, 

møder, morgenmad mv.
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