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LÆKRE KONTORER I NYRENOVERET
EJENDOM
KontorHotel, Ring3 Officepark Herlev, er placeret i stueetagen i Lyskær 5, som er en
del af det 35.000 m² store Ring3, Office Park Herlev.
Vi tilbyder lækre lyse kontorer i nyrenoveret ejendom fra 10 m² op til ca. 8
arbejdspladser.
Du får:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontor med glasvæg mod gangen
Fiber internet – både kablet og trådløst – dit eget private netværk
Gratis gæsteparkering i 3 timer
Gratis mødelokale op til 12 personer med skærm
Te-køkken
Adgang til stor lækker kantine for hele husets brugere
Sparing og netværk med de øvrige lejere
Åbent 24/7
ADK og Alarm i KontorHotellet

I KontorHotel Ring3 OfficePark Herlev får du et centralt placeret,
- og super moderne, præsentabelt kontor, i lækre omgivelser, med mulighed for et
stort netværk og sparring.

KontorHotel, Ring3 Officepark Herlev
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BEDSTE BELIGGENHED DIREKTE UD
TIL RING 3
Ring3 OfficePark Herlev er placeret i Herlev lige ud til Ring3, med kun 5
minutters gang fra Herlev Station.
Ejendommen er yderst centralt -og meget synligt placeret, i et område
med mange erhvervsvirksomheder.

Ring3 OfficePark
Herlev

PARKERING
- Parkeringskælder under Ring3 OfficePark Herlev, med direkte
adgang ejendommen
- Parkering i terræn
- Gratis 3 timers gæsteparkering i terræn
CENTRAL PLACERING
- 5 min gang til Herlev Station
- Togforbindelse til Hovedbanegården - 28 min
- Busstoppested direkte ved indgangen
- Kommende Letbane stoppested lige foran ejendommen
TILKØRSELSFORHOLD
- Til og frakørsel til både Motorvej E20/E47 og Hillerødmotorvejen
- Ring3 OfficePark Herlev ligger helt ud til lyskrydset Mileparken og
Ring3

ATTRAKTIV PLACERING
[Suveræn tilkørsel, synlighed og parkeringsforhold]

SYNLIGHED
- Maksimal eksponering mod Ring3
- Stor synlighed i markant ejendom
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Forbrugs- og driftsomkostninger er inkluderet i lejen.
Henvendelse vedrørende ledige lejemål skal gå til
Tommy Stephens
Tlf. 28 34 01 30
E-mail: tj@bokagroup.dk

KontorHotel, Ring3 OfficePark Herlev
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REFERENCEBILLEDER
KontorHotellet er indrettet med
glasvægge og glasdøre.
Gulvbelægningen er tæpper, i kontorer
og mødelokaler, og i gangarealer er
belagt med skifer.
The-køkkenet er holdt helt i hvidt, og
toiletter fremstår også lyse, i Duravit
Philip Stark.

Praktisk info

KANTINE OG MØDERUM
Mødelokalerne må benyttes af lejere i KontorHotellet.
Kantinen må benyttes til større arrangementer der er i
relation til ens virksomhed.
Lejerne må ikke videregive retten til at afholde et
arrangement til andre.
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 13:00.
Yderst fornuftige priser og sund mad.

PARKERING
Leje af p-plads koster kr. 570,- pr. plads, pr. mdr., med
tillæg af drift og moms. Drift udgør kr. 22,- pr. mdr.
Der er gæsteparkering i terræn.
Der er mulighed for at leje depotareal til kr. 550,- pr. m2
tillagt moms. Ved depotareal med varme opkræves aconto
varme.
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Ring3 OfficePark Herlev – 35.000 m²
Kontakt: Tommy Stephens
Tlf: 28 34 01 30 Mail: tj@bokagroup.dk
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