
Kedves Partnereink!
Jelen hírlevelünkben tájékoztatunk benneteket a HelloParks fejlesztéseinek aktuális
helyzetér l, valamint újdonságainkról. Hogy mindig értesülj friss híreinkr l, kövess minket
Facebook és a LinkedIn oldalainkon!

 
ELÉRHET  ÉPÜLETEINK

Épületeink els  bérl inél kifejezetten nagy mérték  kedvezményeket biztosítunk bérleti díj és
egyéb hozzájárulás formájában, melyet az igényelt méret, lokáció és id tartam
függvényében tudunk meghatározni. Komoly érdekl dés esetén kérlek küldjétek meg az
igényt, és készítünk rá testreszabott ajánlatot.

 
RAKTÁR BÉRLÉS

Maglódon az els  elkészült csarnokunk (MG1) kiadottsága elérte a 100%-ot, így új
bérl inknek a már építés alatt álló MG3-as csarnokban kínálunk elérhet  területeket. A
másodikként megvalósításra kerül , 45.000 m2-es Big Box csarnok tet szerkezete
szeptemberre elkészült, jelenleg a homlokzati munkák utolsó simításai, illetve az ipari padló
és küls  térburkolati munkák zajlanak.



Az MG3-as csarnok különlegessége, hogy Magyarországon ez lesz az els  ipari ingatlan,
mely a BREEAM New Construction kategória Outstanding min sítéséhez szükséges
kritériumok szerint épül, túlszárnyalva a szintén országels  MG1-es csarnok Excellent
min sítését.

Ennek az eléréséhez a kivitelezés során termelt hulladékokat szelektíven gy jtjük és több
mint 85%-ban újrahasznosítjuk, a beépítésre kerül  anyagok, pedig ISO14001-es
tanúsítvánnyal rendelkeznek. A kész épületben az es vizet szürkevízként hasznosítjuk, az
irodák primer energiafogyasztása, pedig a napelemeknek, illetve a megújuló energiát
használó h t -f t  rendszereknek köszönhet en nulla lesz.

A fejlesztésünk következ  ütemeként megkezdtük az MG4-es, szintén 45.000 m2 -es épület
kivitelezését.

A park könny  megközelíthet ség érdekében megállapodtunk a Volánbusz Zrt.-vel, így
annak 575-ös járata június közepe óta a HelloParks Maglód park érintésével közlekedik
K bánya-Kispest és Gyömr  között. A vonal ecseri megállója Budapest több
tömegközlekedési csomópontjáról, többek között az Örs vezér terér l és a Keleti
pályaudvarból is könnyedén elérhet .
 

Fóton júniusban szerezte meg a használatbavételi engedélyt az FT1, a fóti park els ,
45.000 m2-es Big Box típusú csarnoka, mely mostanra szintén elérte a 100% kiadottságot.
Az els  csarnok befejez  munkálataival párhuzamosan, az els  negyedévben megkezdtük
az els  City Flex típusú csarnokunk építését is, melynek szerkezetkész állapotát
júliusban ünnepeltük egy Bokréta ünnepséggel. A rendezvényr l készült videó itt tekinthet
meg:

 A 26.000 m2-es FT6-os csarnok kisebb területe és alacsonyabb belmagassága miatt már az
1.000 négyzetméteres bérleti igényeket is képes kielégíteni, így jobban megfelel a városi
logisztikát és könny ipari gyártást vagy összeszerelést végz  vállalkozások számára. A
terveink szerint a második maglódi épülethez hasonlóan ez is a BREAAM New
Construction kategória Outstanding min sítését éri majd el.
Közben megkezd dött a következ  ütemben felépítésre kerül  FT2-es csarnokunk is, amely
az els höz hasonlóan szintén egy 45.000 m2-es Big Box épület lesz, és melybe 2023 els
felében költözhetnek majd be az els  bérl k.
 



Pátyon a PT1-es csarnok augusztusban kapta meg az építési engedélyt, így a durva
földmunkákat, illetve az altalaj meger sítést követ en szeptemberben megkezd dött az
oszlopok elhelyezése is. Az 58.000 m2-es Big Box épület a terveink szerint 2023 els
felében kerül átadásra.
 


