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1. AZ IRODAHÁZ BEMUTATÁSA 

Az irodaház tulajdonosa az osztrák tulajdonú Magnum Hungaria cégcsoport, Kelet-Közép Európa 
egyik vezető építőipari és ingatlanfejlesztő cége, amely 1999 óta van jelen a magyar piacon.  

Dél-Pest egyik legforgalmasabb csomópontja, az Ady Endre út és a Határ út kereszteződésének 
közvetlen közelében helyezkedik el ez a modern, két szintes épület, amely küllemében a 
környezetében lévő ingatlanokhoz képest egyedi. Az épület tartós, hagyományos anyagokból 
épült, kellemesebb munkakörnyezetet teremtve ezzel a bérlők számára.  

A parkolást egy parkosított udvar könnyíti meg, ahol megfelelő számú parkolóhely áll a bérlők és 
ügyfeleinek rendelkezésére. Az Ady Endre út 32-40. szám alatti irodaházban kialakított helyiségek 
alkalmasak a legkorszerűbb irodai feladatok ellátására.  
 
Korábbi bérlőink voltak többek között a Dun&Bradstreet Hungária és az AVON Magyarország is. 
Jelenleg egy Penny Market élelmiszeráruház működik a földszinten, illetve az In West All Kft. 
(Signal Biztosító) és egy vagyonvédelmi cég (International Group Security Service Kft.) bérel irodát 
az emeleten. 
 
 

2. ELHELYEZKEDÉS 

Az irodaház a Határ úti metrómegálló (M3) és az EuroPark bevásárlóközpont szomszédságában 
található. Ez az elhelyezkedés könnyű megközelíthetőséget tesz lehetővé nemcsak gépkocsival, 
hanem tömegközlekedési eszközökkel is. Az irodaház közvetlen környezetében lakóépületek, 
bevásárló és vendéglátó helyiségek, valamint egyéb kikapcsolódási lehetőségek biztosítottak. 
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3. AZ ÉPÜLET 

Az épület földszintjén Penny Market üzlet kapott helyett, míg az irodahelyiségek az első emeleten 
kerültek kialakításra. A mintegy 800 m2-es területen jelenleg 3 különböző méretű, különálló iroda 
található, melyek átalakítása a bérlő igényeinek megfelelően lehetséges.  
 
Rendelkezésre áll egy, a kisebb cégek számára ideális, kb. 90 m2-es, jelenleg 3 helyiségből álló 
irodaterület; egy nagyrészt egy légterű, kb. 203 m2-es terület; illetve a nagyobb cégek 
elhelyezésére alkalmas, kb. 504 m2 alapterületű iroda is.  
 
Minden irodaterülethez saját konyha és vizesblokk tartozik. A területek igény esetén 
összenyithatók és egy nagy irodává alakíthatók.  
Az épülethez tartozó parkolóban 9 parkolóhely áll a bérlők és vendégeik rendelkezésére. 
 
Összesítés: 

Irodaszintek száma:  1 
Irodaterületek: 90,34 m2 
 203,10 m2 
 504,00 m2 
Összes irodaterület:  797,44 m2 
Parkolóhelyek száma összesen:  9 db 

 
 

4. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 Álmennyezet, világítás 

Az irodaterekben és a folyosókon függesztett gipszkarton álmennyezet került beépítésre  
(60 x 60cm raszter). Minden mennyezet süllyesztett lámpafoglalattal készült. 
Álmennyezet magasság: 2,95 m 
A világítótestekkel biztosított fényerő: ~ 400 LUX. 
 

 Padlóburkolatok 
- Az irodaterekben: öntött padlóra ragasztott (tekercselt) szőnyegpadló, szegett szőnyegpadló 

lábazattal. 
- A folyosón és a teakonyhában: kerámia lapburkolat. 
 

 Válaszfalak, szerelt válaszfalak 
10 cm-es összvastagságú, 1,25 cm-es gipszkarton borítás. A válaszfalak az öntött padló felső 
síkjától a födém alsó síkjáig futnak. Minden válaszfal 2 réteg fehér festést kap az alapozó 
festés után. 
 

 Erős- és gyengeáramú kábelezés 
Az irodatérben kiépítésre került az erősáramú és a gyengeáramú (számítógépes) kábelezés,  
a kábelek fali kábelcsatornában futnak parapet magasságban. 
 

 Gépészet 
Az irodaterekben fan-coil klímaberendezések kerültek beépítésre, melyek irodánként külön 
termosztáttal szabályozhatók. A hűtés folyadékhűtővel, a fűtés gázkazánokkal történik. 
 

 Biztonság 
Az irodatér riasztóval, valamint ablaknyitás- és mozgásérzékelőkkel felszerelt.  
Az álmennyezetbe integrált füstérzékelő-tűzjelző rendszer biztosítja a megfelelő tűzjelzést, 
riasztást. 

mailto:office@rm.hu
http://www.rm.hu/
http://www.rics.org/


 

Real Management Kft.  
Flórián Udvar Irodaház, H-1033 Budapest, Polgár u. 8-10. C/201. 

Tel: (+36) 1/ 439-2777  Fax: (+36) 1/ 439-2778 
E-Mail: office@rm.hu  www.rm.hu  www.rics.org 

 

 

5. ALAPRAJZ 
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6. FOTÓK 
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