Bérelhetô
irodák és üzlethelyiségek

Bérelhetô irodaterület nagysága:

szintenként 21 m2-tôl
1000 m2-ig

Bérelhetô üzlethelyiségek:

16 m2-tôl 400 m2-ig
A Panorama Offices Székesfehérvár egyetlen „A” kategóriás irodaháza. A minôséget,
a megbízhatóságot és a kiszámíthatóságot hosszútávra a holland SNOEKS REAL ESTATE
befektetô csoport garantálja. A holland emberekre jellemzô korrektségnek és kreati-

Elônyös belsôépítészeti megoldások miatt

vitásnak köszönhetôen a belvárosban bérelhetô csúcskategóriás irodák és gyönyörû

korlátlan mûködési lehetôség: irodák, ke-

üzlethelyiségek mellé minden igényt kielégítô szolgáltatást és személyre szabott megol-

reskedelem, ügyfélszolgálat, call
center,

dásokat kapnak Bérlôink.

orvosi rendelôk számára

Minôség elsô látásra
Egy színvonalas ingatlanban fogadni az ügyfeleket, az üzleti életben fél sikert jelent, ezért fontos
nekünk, hogy az elsô benyomástól az optimalizált épületgazdálkodásig támogassuk az Ön vállalkozását. Értéknövelô szolgáltatásainkkal a cége versenyképességéért dolgozunk, mert tudjuk,
hogy minôségi környezetben a munka is hatékonyabb. Teljes körû, testreszabott és komplex
szolgáltatási megoldásainkkal növeljük cége értékét.

Ideális munkakörülmények
álmai irodájában
A 2,70 m belmagasságú irodákban a természetes
és a mesterséges megvilágítás aránya szemkímélô
munkahelyet teremt.

Elônyeink:

Technikai jellemzôk:

Korlátlan használhatóság:

• Frekventált, belvárosi elhelyezkedés
• Prémium kategóriás irodák,
üzlethelyiségek
• Egyedi bérleti konstrukciók
• Helyszíni üzemeltetési csoport
• Parkoló az épületnél
• Széleskörû szolgáltatás

• nyitható hang- és hôszigetelô ablakok
• 4 csöves fan-coil (hûtô-fûtô) légtechnika
• magas kopás állóságú szônyegek,
járólapok
• számítógépes hálózat elôkészítés
• fix és kazettás álmennyezet
• 3 db személyfelvonó

Az év minden napján folyamatos és zavartalan bejutást
és használhatóságot biztosítunk a bérlôk munkatársai,
ügyfelei, vendégei részére
az irodákban, folyosókon, teraszokon,
tea-konyhákban,
mosdókban.

Akadálymentesített
megközelíthetôség:

Környezettudatos,
hatékony üzemeltetés:

Az épület a mozgáskorlátozottak számára akadálymentes.

Állandóan törekszünk arra,
hogy a mûködési költségeket
a zöld innovációnak köszönhetôen folyamatosan csökkentsük.

Széleskörû szolgáltatások
vállalkozása igényeire szabva
24 órás portaszolgálat, felügyelet
Az épületben 24 órás portaszolgálat mûködik. A bejáratot, az épület saját parkolóit
korszerû, kamerarendszer védi.
Kártyás beléptetô rendszer
Az épület fôbejáratánál kártyás beléptetô rendszer mûködik, a központi lépcsôházából nyíló jobb és baloldali szárnyak külön - kártyás és számkódos - beléptetô rendszerrel rendelkeznek.
Karbantartási ügyelet
Kollegáink a hibaészleléstôl számított 5 órán belül megkezdik a helyreállítást, javítást.
Napi takarítás
A Panorama Offices Irodaház külsô és belsô közös használatú területeinek napi tisztaságáról takarítóink gondoskodnak.
Parkolás
Az épület mellett közvetlenül saját parkolók állnak rendelkezésre, és az épület körül
számos további parkolási lehetôségek vannak bérlôink és vendégeik számára.
Étterem
Az irodaházban a modern és hagyományos bisztrókonyha világát bemutató étterem
mûködik.
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