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S immo CSoport

Az S IMMO AG egy bécsi székhelyű nyilvá-

nosan működő ingatlanbefektetési társaság. 

A vállalat kizárólag az Európai Unióban fektet 

be, Ausztriára, Németországra és a közép-ke-

let európai országokra fókuszálva. Az S IMMO 

ingatlan portfóliójában nagyobb részt irodák, 

bevásárlóközpontok, szállodák és ezek mel-

lett lakóingatlanok vannak. Az S IMMO egyet 

jelent az erős jövedelmezőséget és pénzfor-

galmat generáló portfólióval és a nyereséges 

növekedéssel.

S IMMO AG is a publicly traded real estate 

investment company headquartered in Vienna. 

The company makes 100% of its investments 

in the European Union, focusing on Austria, 

Germany and CEE. The majority of S IMMO’s 

property portfolio comprises offices, shopping 

centres and hotels, with a complementary set 

of residential properties. S IMMO stands for 

a strong earnings and cash flow generating 

portfolio and for profitable growth. 

S immo Group

Az S IMMO APM Hungary Kft. a bécsi szék- 

helyű S IMMO AG leányvállalataként 2001 

óta van jelen a budapesti ingatlanpiacon. 

Az S IMMO Hungary portfóliójában olyan 

első osztályú ingatlanok találhatók, mint pél-

dául az „Év Irodaháza 2013” Közönségdíjas 

Blue Cube, a belvárosi City Center irodaház, 

valamint a közelmúltban felújított Budapest 

Marriott Hotel. Az összesen mintegy 100 000 

m2-nyi területű hét irodaházat az S IMMO 

Hungary tapasztalt és lelkes szakértő csapata 

kezeli.      

S immo Hungary

S IMMO Hungary has been operating on the 

Budapest market since 2001 as a subsidiary 

of S IMMO AG headquartered in Vienna. The 

portfolio of S IMMO Hungary consists of prime 

real estate assets in Budapest e.g., the Blue 

Cube, which was awarded the “Office Building 

of the Year 2013” and the City Center building 

as well as the lately renovated Budapest 

Marriott Hotel. The seven office buildings with 

a total area of some 100.000 m2 are managed 

by the highly experienced and motivated 

team of S IMMO Hungary.

S immo HunGary
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Blue Cube

Twin Office Center

River Estates

Pódium

City Center

Budapest Marriott Hotel

Maros BC

Buda Center
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TWIN
• teljes bérbeadható terület: 7214 m2

• iroda terület: 6163 m2

• raktár: 1051 m2

• parkoló: 72 felszíni parkoló

• bérbeadottság: 100%

• építés éve: 1972

• 1995-ben teljes felújítás és funkcióváltás

• felújítás éve: 2014

• tulajdoni viszonyok: osztott tulajdonú telek

ÁltalÁnoS informÁCiók
General information

• total leasable area:  7214 m2

• office area: 6163 m2

• storage: 1051 m2

• parking: 72 surface parking spaces 

• occupancy: 100%

• built in : 1972

• complete renovation carried out in 1995

• year of refurbishement: 2014

• ownership type: land co-ownership



• 4 csöves fan-coil rendszer

• akadálymentes közlekedés

• nyitható ablakok

• bicikli tároló

• álmennyezet

• padlószőnyeg

• tárolóhelyiségek a pincében

• recepció és 24 órás biztonsági szolgálat

• 4  lift

• 600 m2-es irodaszintek

SzolgÁltatÁSok
amenitieS

• 4 pipe fan-coil system

• stepfree access

• openable windows

• bicycle rack  

• suspended ceiling 

• carpeted floors

• underground storage facility

• reception and 24 hour security service

• 4 elevators

• office floors of 600 m2 
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ÁltalÁnoS emeleti rajz
typiCal offiCe floor plan

irodaHelyiSégek éS raktÁrak területei
offiCe and StoraGe areaS

m2

-1 1050,58

0 1372,30

1 1201,06

2 1201,06

3 1201,06

4 1187,52

Összes bérelhető terület
total leaSable area

7213,58 m2
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Margit-sziget

Váci út

DunaÁrpád híd

Béke tér
Lehel út

Lehel út
KIKA

Nyírő Gyula Kórház

Virágpiac

Róbert Károly krt. Polgármesteri Hivatal

Reitter Ferenc utca

Szent László út

Szegedi út

tWin
Office center

Szegedi út 35-37.

Róbert Károly Magánkórház

Szegedi út 35–37.

ATM

ATM
ATM

ATM  ATM

hotel  hotel

étterem  restaurant

sport  sport

105, 32, 30, 20E, 230

14, 12

ATM
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www.simmoag.hu

www.twincenter.hu

Jelen kiadvány kizárólag általános tájékoztatás és hirde-

tés céljából készült. A Szegedi út Ingatlankezelő Kft. és 

az S IMMO semmiféle garanciát vagy felelősséget nem 

vállal az információkért, sem közvetlenül, sem közvetve.

Egyértelműen elhatárolódik továbbá mindennemű fel-

tételtől és körülménytől, vagy ígérvénytől, amely jelen 

anyagban foglalt adatokból következtethető vagy hall-

gatólagosan értelmezhető, és kizár minden felelősséget 

az ezekből fakadó veszteségekkel vagy károkkal kap-

csolatban.

This brochure has been prepared for advertising and 

general information only. Szegedi út Ingatlankezelő Kft. 

and S IMMO make no guarantees, representations or 

warranties of any kind, express or implied, regarding the 

information. S IMMO excludes unequivocally all inferred 

or implied terms, conditions and warranties arising out 

of this document and excludes all liability for loss and 

damages arising there from. 

BarÁtH BarBara
 (+36 1) 429 5050

 (+3620) 984 4977

 barbara.barath@simmoag.hu

kudlaCSek janka
 (+36 1) 429 5050

 (+3620) 331 6400

 janka.kudlacsek@simmoag.hu


