Lokaler til kreativt erhverv i København ·
275 m2
Prags Boulevard 49, 3 mf., 2300 København S
• Velbeliggende lokaler i dynamisk kvarter tæt på København C
• Spændende moderniseret industrihistorisk anlæg fra 1925
• Består af showroom og depot
• Gode tilkørsels- og p-forhold

EJENDOMSSELSKABET OLAV DE LINDE - vi skaber liv | FRICHSPARKEN | SØREN FRICHS VEJ 38A | 8230 ÅBYHØJ | TLF. 8615 4244 | OLAVDELINDE.DK

Lokaler til kreativt erhverv i København
Attraktive og velbeliggende lokaler i spændende moderniseret industrihistorisk anlæg fra 1925. Ejendommen huser i dag af en
række virksomheder bl.a. indenfor modebranchen, og dels en række spændende kreative virksomheder og professionelle.
Industrikomplekset på Prags Boulevard 49 rummer spændende dansk industrihistorie, da Toms Chokoladefabrik i 1926 startede
virksomhedens slik- og chokoladefabrikation op her i nybyggede og moderne produktionslokaler.
Vi har et ønske om, at videreføre og udbygge den idérige arv og især de kreative rødder adressen gennem årtier, har været garant
for. Ejendommen beboes allerede i dag dels af virksomheder bl.a. indenfor modebranchen, og dels en række spændende kreative
virksomheder og professionelle udøvende kunstnere.
Komplekset er løbende moderniseret på en måde, hvor vi samtidigt med en respektfuld renovering bestræber os på at udforme
tidssvarende og moderne faciliteter, uden at give køb på ejendommens arkitektur med det karakteristiske rå industrielle look og
dens historiske betydning. De kombinerede vare- og personelevatorer er velplaceret og sikrer således en god intern infrastruktur,
med niveaufri adgang til alle husets etager.
De inspirerende og skønne lyse lokaler har en smuk udsigt, altan, afrensede betonsøjler m.v. Lejemålet består i dag af et stort
showroom/galleri med tekøkken, et mødelokale/kontor samt toiletfaciliteter. Lokalerne er især velegenet til div. kreative formål som
showroom for modebranchen, agentur, tegnestuevirksomhed eller galleri med dertilhørende administration.

Overtagelsesstand

Installationer

Overalt nymalet med intakte el- og VVS installationer.
Rå gulve efter nærmere aftale.
Termovinduer.

Lejemålet opvarmes med fjernvarme.
Elinstallationer: Diverse installationer.
Nyt tekøkken og nyt toilet med brus.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor (275m2)

Kr.

1.200,-

Kr.

330.000,-

Kr.

82.500,-

Leje af depot (7 m2)

Kr.

400,-

Kr.

2.800,-

Kr.

700,-

A'conto varme

Kr.

70,-

Kr.

19.740,-

Kr.

4.935,-

A'conto fællesudgifter

Kr.

117,-

Kr.

32.994,-

Kr.

8.249,-

Leje mv. – I alt

Kr.

385.534,-

Kr.

96.384,-

Leje, parkering

Kr.

10.620,-

Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.

· Lejeregulering
Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, min. 2,5% årligt.

· Opsigelse m.v.
6 måneders opsigelse til den første i en måned fra lejers side.
Uopsigelighed efter nærmere aftale.

· Vedligeholdelse
Udvendigt udlejer og indvendigt lejer.

· Øvrige forhold
Ret til mellemleje forbeholdes.
El betales af lejer direkte til forsyningsselskabet.

Pr. kvartal

Plantegning over Prags Boulevard 49, 3 mf.
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Kim Juul Jørgensen

Kasper Søby

Serviceleder
+45 2969 3918
kjj@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

AARHUS

ODENSE

Frichsparken
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj

Odense Havn
Møllekajen 7, st.
5000 Odense C

+45 8615 4244

+45 6544 4244

info@olavdelinde.dk
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