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RENESZÁ NSZ A VÁCI ÚTON
RENA ISSA NCE A LONG VÁCI ROA D

A

Balance Office Park meglévő épületei közé
szervesen beépülő Balance Hall a 21. század minden elvárásának megfelelő vadonatúj
irodakomplexum.
A CPI Hungary az irodapiacon szerzett tapasztalatai
révén már a tervezés fázisa óta elsődleges szempontként kezeli, hogy bérlői személyes igényeit maximálisan
kielégítse. Ennek a koncepciónak a jegyében az épületeket körülölelő zöld oázis kiteljesedik, a meglevő park
további relaxációs és sportolási lehetőségekkel bővül.
Az irodapark központi elhelyezkedése révén tömegközlekedéssel és gépkocsival is könnyen
megközelíthető, a helyszínen rendelkezésre álló

The

brand new Balance Hall that is an
integral part of the Balance Office
Park fits all the requirements one
can wish for from a 21st century office building.
Based on its long time experience gained on the office market CPI Hungary’s main objective has been to
satisfy the individual needs of tenants to the maximum extent possible from the planning stage on. In
light of that commitment, the green oasis surrounding the buildings will be extended to offer further
recreational and sports opportunities in addition to
those provided by the existing park.
Thanks to the central location tenants can easily access the park by public transport and by car. The health
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kerékpártárolók és zuhanyozási lehetőség pedig az
egészségtudatos bérlőknek nyújt alternatívát.
Az irodai élet komfortosabbá tételét, a szabadidő
optimális eltöltését segítik elő mindazon szolgáltatások, melyek a helyszínen elérhetőek a bérlők számára.
Éttermek, kávézók, élelmiszerbolt, valamint az időszakosan kitelepülő kistermelői piac gondoskodnak
a létesítmény területén dolgozók változatos étkezési
lehetőségeiről.
Tágas, modern belső terek, high tech műszaki megoldások, környezettudatosság és kényelmi szolgáltatások sokasága 15 520 m2-en várja a Balance Hall leendő bérlőit.

conscious tenants are welcome to use the bycicle racks
and the shower rooms.
The amenities available on the spot make office life
more comfortable and promote the optimum use of
leisure time. Within the park restaurants, cafés, a food
store and a periodically held farmer’s market offer a variety of different catering for tenants. Balance Hall offers 15.520 sq meters of spacious and modern interiour spaces, up-to-date technologies, environmentally
friendly solutions.
Spacious and modern internal spaces, state-of-theart technology, environmental consciousness and a
multitude of services await prospective tenants on
the 15 520 square meter Balance Hall.

BA LL A NCE
H A LL
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ELHELYEZK EDÉS ÉS KÖRNYEZET
LOCATION A ND SURROUNDINGS

A

Balance Office Park részét képező Balance Hall
a Váci út 99. szám alatt, a Váci úti irodafolyosón található. Megközelítése személyautóval
és tömegközlekedéssel is kiváló. Az irodaház teremgarázsában parkolóhelyek bérelhetők, emellett az utcai parkolás is megoldható.
A kerékpárral érkezők járműveiket az őrzött teremgarázs kerékpártárolójában tárolhatják, az épületen
belül található zuhanyozóban pedig felfrissülhetnek
és átöltözhetnek.
A 3-as metró Forgách utcai állomása, valamint a 32es busz megállója 1 perc gyaloglással elérhető. Az
egy metró megállónyi távolságra található Duna Plaza
Shopping Centerben a vásárlási lehetőségeken túl
gyógyszertár, bankautomata, fitneszterem is igénybe
vehető.

B

alance Hall, which is an integral part of Balance
Office Park, is located at 99 Váci Road, in the
office corridor of Váci Road. It is easily accessible either by car or by public transport. Parking places can be rented in the indoor garage of the office
building while outdoor parking is also available.
Those arriving here by bicycle can park their bicycle
in the racks in the guarded indoor garage, and they can
refresh and change clothes in the shower rooms available in the building.
The Forgách Street stop of Metro Line 3, as well as
the stop of Bus No. 32 are within 1 minute walking distance. A pharmacy, ATM machine and a fitness center
are also available in the Duna Plaza Shopping Center,
which is in one metro stop from the office building.
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SITE A ND SURROUNDINGS

Forgách utca

Árpád híd
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ÁLTALÁNOS ÉPÜLET ADATOK
GENER A L BUILDING DATA
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Teljes bérelhető terület:............................................................................................................................. 15 520 m2

Total leasable area:.................................................................................................................................15 520 sq m

Egy szint maximális mérete:........................................................................................................................2 250 m2

Maximum area of a floor:........................................................................................................................2 250 sq m

Minimális bérelhető terület:........................................................................................................................... 470 m2

Minimum leasable area:..............................................................................................................................470 sq m

Maximális ültetési sűrűség:...........................................................................................................................5 m2/fő

Maximum workplace density:....................................................................................................... 5 sq m/person

Liftek száma:..............................................................................................................................................................4+2

Number of elevators:..............................................................................................................................................4+2

Átlagos belmagasság:..................................................................................................................................2,8/3,2 m

Average height of the premises:............................................................................................................. 2.8/3.2 m

Parkolóhelyek száma:..............................................................................................................................................381

Number of parking lots:.........................................................................................................................................381

P+R parkoló:............................................................................................................................................................50 m

P+R parking:............................................................................................................................................................50 m
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A közelben / Nearby

A MENITIES IN-HOUSE
A ND NEA RBY

Házon belül / In-house

SZOLGÁLTATÁSOK
AZ IRODAPARK BAN
ÉS A KÖZELBEN
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Éttermek
Restaurants

Kávézók
Cafés

Bolt
Shop

ATM

Fitness termek
Fitness facilities

Beltéri rekreációs helyiségek
In-door recreation rooms

Bicikli tárolók
Bicycle racks

Kültéri tárgyaló pavilonok
a parkosított udvaron
Outdoor meeting pavilions in the
garden

Zuhanyozók és
öltözőszekrények
Shower rooms & cabins

Kültéri sport és rekreációs
lehetőségek
Outdoor sport & recreational
facilities

Living Garden

Parkoló házon belül
In-house parking

Konferencia termek
Conference rooms

Rendezvény terem
Event hall

Humán Innovációs
szolgáltatások
Human Innovations services

Ingyenes Wi-fi a közös
területeken
Free wifi in common areas

Benzinkút
Gas station

Bubi állomás
Bubi bicycle station

Számos étterem
Various restaurants

Bevásárló központok
Shopping centres

Posta
Post office

Gyógyszertárak
Pharmacies

Bankfiókok
Bank branches

Sport központok, uszoda
Sport centers, swimming pool
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Alacsony energia
felhasználás
Energy saving system

MIÉRT A CPI?
W H Y CPI?

3000 m2 zöld park
3000 sq meter green park

Multikultúrális környezet
Multicultural environment

Versenyképes ár-érték
arány
Competitive price to
value ratio

Költséghatékony
üzemeltetés
Cost efficient facility
management
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HIP szolgáltatások
Human Innovations
Services

Rekreációs terem
Recreational room

Fenntartható modern
technológiák
Sustainable modern
technologies

Rugalmasan osztható és
hatékonyan tervezhető
alaprajz
Flexible & space efficient
lay-out

SMART
BUILDING
Fitness terem
Fitness room

Parkon belüli
konferencia terem
Conference hall within
the park
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HUMÁN INNOVÁCIÓS PROGR AM
ÉS LIVING GARDEN
HUM A N INNOVATIONS PROGR A M
A ND LI V ING GA RDEN

A

CPI által kidolgozott HIP program célja, hogy a bérlők az irodakomplexum területén igénybe vehessenek olyan kényelmi szolgáltatásokat, melyek megkönnyítik számukra az irodai hétköznapokat. Többek között színház- és
koncertjegy vásárlási lehetőség, ruhatisztító és cipőjavító szolgáltatás, kistermelői
termékek vásárlása a helyszínen.
A program keretében a dolgozók részt vehetnek jóga, tai chi és egyéb sport, rekreációs foglalkozásokon, és felfrissülhetnek egy-egy kellemes masszázs során.
A 3 000 négyzetméteres zöld területtel rendelkező Balance Office Parkban a bérlők wifi-vel ellátott kültéri tárgyalókat, pihenőket, petanque pályát, pingpong asztalt
használhatnak, de a park alkalmas kötetlen rendezvények lebonyolítására is.
A szervezési feladatokat, időpont foglalásokat a helyszínen jelen levő humán recepciós látja el. A Humán Innovációs Program elemei a bérlői igények figyelembe vételével folyamatosan bővülnek, megújulnak.

The

purpose of the HIP program developed by CPI is to make services
available to the tenants of the office complex that facilitate everyday office life for them. Theatre and cinema tickets, dry cleaning
and shoe repair services and products from farmers are offered in the building.
The tenants may take part in yoga, thai chi classes and in other sport, recreational
programs and may refresh themselves with a soothing massage.
On the 3 000 square meters green park tenants can use outdoor meeting rooms
and pavilions, free wifi in all public areas, recreational facilities, petanque court and
ping pong table. The park is also suitable for informal events.
Organizational tasks and bookings are performed by a human innovations receptionist in the building. The scope of opportunities offered by the Human Innovations
Program is continuously extended and reformed by taking the evolving needs and requirements of the tenants into account.
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általános alaprajz / general floorplan

általános alaprajz / general floorplan

VEGYES ELRENDEZÉS

EGYLÉGTERU ELRENDEZÉS

MI XED OFFICE L AYOUT

OPEN OFFICE L AYOUT
Irodaegységek/Office Units
Munkaállomások/Work places:.............................................................................................................................................. 189

Irodaegységek/Office Units
Munkaállomások/Work places:.............................................................................................................................................. 158
Unit A................................................................................................................................................................................. 2 144 sq m

Unit A.....................................................................................................................................................................................484 sq m
Unit B.....................................................................................................................................................................................294 sq m
Unit C.....................................................................................................................................................................................636 sq m
Unit D.....................................................................................................................................................................................673 sq m
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MUSZA K I INFORMÁCIÓK
TECHNICA L INFORM ATION

50 m /h/ws
3

Egy főre jutó gépi szellőzés
(max. 5 m2/fő sűrűségig)
BREEAM „Very Good” minősítés
BREEAM „Very Good” qualification
Hatékony, jól osztható 2 250 m2 maximális szint terület
Efficient and flexible 2 250 sq m maximum floor area

Fresh air supply (up to 5 sq m/ws density)

INTELLIGENS
ÉPÜLET
SM A RT
BUILDING

3 200 mm (földszinti) és 2 800 mm (iroda) nettó belmagasság
Finished floor to ceiling height 3 200 mm (retail) and 2 800 mm (office)
Álpadló és álmennyezet
Raised floor & suspended ceiling
Nyitható, magas hő-, és hangszigetelésű nyílászárók
Openable windows with high performance glazing
Roletta típusú belső árnyékolók
Roll-up type internal blinds
Energia takarékos LED világítás
Energy efficient LED lightning
VRV rendszerű modern hűtés-fűtési rendszer
VRV system modern heating & cooling
Kettős elektromos betáplálás és dízelgenerátor elhelyezési pont
Dual power feed and designated place for diesel generators
Takarékos vízfelhasználási rendszer
Water saving solutions
QR kódos gyors beléptető-rendszer
QR code speed access control system
Épületfelügyeleti rendszer (BMS)
Building Management System (BMS)
Nagy felbontású kamerás megfigyelőrendszer
HD Camera surveillance system
A mosdóhelyiségekben mozgás-és fényérzékelés
Daylight sensors and presence detection in wet-blocks
Elegáns, zöld tetőteraszok
Attractive, green roof terraces
Bicikli tároló, 2x3 zuhanyzóval és 60 öltözőszekrénnyel
Bicycle parking spaces with 2x3 showers and 60 lockers
4 db energiatakarékos lift (gyors lift)
4 reduced energy lifts (speed elevators)
Tetőn elhelyezett 1 500 mm x 1 500 mm napelemek
PV cells ont he roof (1 500 mm x 1 500 mm)
Elektromos autó töltőállomás
Electric car charging point
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CPI ISMERTETO
A BOUT CPI

A

CPI Hungary a főként hosszú távú ingatlanbefektetésekkel és bérbeadással foglalkozó CPI
Property Group tagja, melynek a csaknem
315 000 m2 alapterületű, 500 millió Euro összértékű
magyarországi portfoliójának kezelését látja el.
Az irodai, szállodai, kereskedelmi, valamint iparilogisztikai szegmensben is jelen lévő társaság a magyarországi ingatlanpiac egyik vezető szereplője.
A CPI Property Group főként Németországban
és Kelet-Közép-Európában van jelen. A csoportnak Európa tíz országában vannak ingatlanbefektetései, illetve leányvállalatai. A frankfurti értéktőzsdén jegyzett luxemburgi székhelyű cég által kezelt
3,94 millió m2 ingatlanvagyon összértéke meghaladja
a 5,6 milliárd Eurót.

As

a member of the CPI Property Group engaged in long-term real estate investment and
leasing, CPI Hungary manages the Group’s
Hungarian portfolio with a total value of 500 million
Euros and a total floor space of almost 315,000 sq m.
Active in the office, hotel, commercial and industrial-logistics sector, the company is a leading investor in
the Hungarian real estate market.
CPI Property Group is present mainly in Germany
and Central- and Eastern Europe but the group has real
estate investments and branch offices in 10 European
countries. The aggregate total value of the 3,94 million sq m property managed by the Luxemburg-based
company (listed on the Frankfurt Stock Exchange) exceeds 5,6 billion Euros.

315 000 sq m
Összes alapterület
Total floor area

500 m €
Portfolió érték
Portfolio value

Jelen brosúra tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A CPI Hungary a változtatás jogát indokolt esetben fenntartja.
Content of this brochure is of informative character alone and cannot be taken as an offer/bid. CPI Hungary reserves the right to make changes in duly justified cases.
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ELÉRHETOSÉG
CONTACT
www.balancehall.hu
1139 Bp., Váci út 99.
+36-1-225-6600
hungary@cpipg.com
a.bodahelyi@cpipg.com

BALANCE OFFICE PARK
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