Kontorlokaler udlejes

Bygning K
Olaf Ryesgade 7, Kolding

www.realestatedevelopment.dk

Kristen Bernikows Gade 4, 1 sal, 1105 Kbh. K

tlf. 3131451

1

Kontorlejemål i Bygning K
Spændende kontorlejemål i Bygning K udlejes. Lejemål i Bygning K spænder
fra 50 til 450 m2, hvor lejerne deler adgang til husets fælles faciliteter.
Lejemålene er fordelt på to etager og udgør samlet 1.720 m2.
Hjertet i Bygning K er den gamle karakterfulde betontrappe, som forbinder
etagerne i midten af bygningen. Herfra er der adgang til de brede kontorgange med de individuelle lejemål. Det er en bygning med sjæl, kvalitet og
højt til loftet. Vi har bevaret det bedste fra de gamle bygninger, og
kombineret det med en spændende, lækker ny indretning.
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Lejemål til disposition
Lejemål 1B, 1. sal

Lejemålet ligger på 1. sal ca. midt på gangen. Det består af 3 meget
lyse lokaler (lokale 4, 5 og 6 på tegning) og et lille gangforløb, som
gør at lokalerne hænger naturligt sammen. Fin grøn udsigt fra alle 5
vinduer. Lokale 4 er velegnet til 1 person, lokale 5 kan sagtens
rumme 3 kontorpladsser og op til 4 pladser i lokale 6.
•

Brutto/nettoareal

117,5 m2 / 60 m2

•

Månedlig leje

7.350 kr.

•

A-conto drift/varme

1.800 kr.
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Lejemål til disposition
Lejemål 1C, 1. sal

Lejemålet ligger på 1. sal tæt på trappe/elevator som giver
adgang til etagen. Lokalet består af lokale nr. 14 og 15 på
tegningen. Lokale 15 er ideelt til en person og lokale 14 kan
sagtens rumme 2-3 arbejdspladser. Der er dør imellem de to
lokaler.
•

Brutto/nettoareal

•
•

Månedlig leje
A-conto drift/varme

68,6 m2 / 35 m2
4.250 kr.
1.035 kr.
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Indtryk fra Bygning K

Bygning K
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Fælles faciliteter
i Bygning K
Som lejer i Bygning K får du adgang til:
• Internet (kablet eller trådløst) med en
kapacitet på 1000/1000 Mbit.
• Flere fælles møderum med adgang fra
trapperummet som bookes online.
• Køkken/ kantinerum, pejsestue, lounge
afdeling med bløde møbler og høje
borde.
• Mulighed for parkering for dine gæster
og medarbejdere.
• Alarm i hver afdeling.
• Rengøring af fælles arealer.
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Ejendomskomplekset
Bygning K er beliggende i Mejeriernes
Gamle Maskinfabrik, Olaf Ryesgade 7 i
Kolding. Det er et charmerende, tidligere fabriksområde, opført i 1936, der i 50
år blev benyttet af mejerierne til produktion af bl.a. kedler, keglekerne og
pladevarmevekslere.
Komplekset rummer ni tidstypiske,
spændende bygningermed et samlet
areal på 10.000 m2., hvor bygning K er
en af dem. I 1986 blev fabriksbygningerne ombygget til den nuværende anvendelse som kontor, butik, og håndværksvirksomhed.

Generelle lejevilkår
Overtagelse:

Efter aftale

Stand ved overtagelse:

Nyistandsat

Aflevering ved fraflytning:

Nymalet

Depositum:

3 mdr. leje

Huslejebetaling:

Månedsvis

Lejeregulering:

Årlig med nettopristal min. 2%

Opsigelse:

3 måneder

Uopsigelighed for lejer

Ingen

Fremlejeret for lejer:

Nej

Afståelsesret for lejer:

Nej

Lejers vedligeholdelse:

Indvendig maling
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Området
Olaf Ryesgade området ligger med kort
afstand til centrum og med nem adgang
til omfartsvejene Tøndervej og Vejlevej.
I området kombineres det urbane i den
gamle maskinfabrik med de åbne grønne
arealer.
Området er velbetjent af buslinjerne.
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Real Estate
Development
Real Estate Development er et investeringsselskab med udlejningsejendomme i hele landet. Vi har lang erfaring med investering i
ejendomme, udlejning, asset management og
byggeri.
Vi går ned i detaljerne og udfordrer gerne de
traditionelle metoder.
Vi er engagerede, handlingsorienterede, og
tilstræber en høj kvalitet i vores løsninger.
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