Kontorfællesskab i Århus
SÆRDELES VELBELIGGENDE lokaler I BYENS
ATTRAKTIVE LATINERKVARTER

Lejemålet i hovedtræk	

Beskrivelse

Kontorfællesskab i Studsgade tilbyder at udleje 1 5 arbejdspaldser. Ved leje af en kontorarbejdsplads
indgår du / din virksomhed i et fællesskab med 13
arbejdspaldser i alt i nyrenoverede, præsentable og
centralt beliggende kontorfaciliteter. Der er adgang
til fællesskabets mødelokaler, konferencerum,
frokoststue og loungeområde. Der er ligeledes
adgang til trådløst internet, kopimaskine og scanner.
Lokalerne er fuldt møbleret med kvalitets hæve/
sænkeborde, kontorstole og masser af arkivplads således at det eneste du skal medbringe er en pc og
mobiltelefon - så er du igang.

Beliggenhed

Adresse 		
			

Studsgade 44
8000 Århus C

Renovering af lokalerne
ultimo 		

Arealer

Erhvervsareal		

2009

594 m²

Udenomsarealer

Der er langs ejendommens facade et brostensbelagt
fortov og gårdmiljøet er asfalteret.

P-forhold

Der forefindes p-muligheder i gården samt i gaden.
Ved virksomhedsadresse i fællesskabet kan der
købes en kommunal parkeringstilladelse i området.
Kontorpladser
Arbejdsstationer

13

Mødelokaler
Der er to mødelokaler og et konferencelokale.
Lokalerne kan lejes på dags - eller timebasis, såfremt
man ikke ønsker at leje en fast arbejdsplads.

Specifikationer

Mødelokaler - antal personer
Mødelokale 1

10

Mødelokale 2

6

konferencelokale

25

Frokoststue

16

Lounge

10

INVENTAR
Hæve - sænke skriveborde

Ja

Ergonomiske Kontorstole

Ja

Trådløst internet

Ja

Køkken

Ja

Kantine / frokoststue

Ja

Arkiv

Ja

Kopi / Scanner

Ja

Opvaskemaskine

Ja

Kaffeautomat

Ja

Venteområde

Ja

Bordfodboldspil

Ja

Parkering

Ja

Priser
Juniorpladser

Kr. 2000

Arbedststationer i øer

Kr. 2300

Konferencelokale på dagsbasis (Hvis man ikke lejer en fast plads)

Kr. 700

Mødelokaler på dagsbasis (Hvis man ikke lejer en fast plads)

Kr. 500

MOMS
Alle priser er excl. moms

Der betales særskilt for forbrug af kopier, kaffe, øl, vand samt diverse til wc papir, opvasketabs, rengøring mv.
Der betales ligeledes særskilt for p-pladser.

BIlleder frA LOUNGEN

Nyd avisen og en kop kaffe i
vores lounge - eller en kold øl i
fredagsbaren.

Frokoststuen.

Afgør en tvist med en kollega - eller få
et afbræk fra arbejdets trivialiteter.

BIlleder fra kontorfællesskabet

01
0

02

03
04

01
Venteområde i modtagelsen
02
arbejdsplads med hæve-sænkeborde
03
Mødelokale til 10 personer
04
Arbejdsstationer i ø-grupper

BIlleder af konferencefaciliteter og møderum

Billeder af møderum
Herunder billeder af
mødelokalerne samt
konferencelokalet, som
kan udvides til ca 25
personer. Lejere har fri
adgang til lokalerne.
Eksterne kan leje
lokalerne på dags - eller
timebasis. Ring for at høre
nærmere.

KONTAKT

KONTAKT OS PÅ NEDENSTÅENDE FOR BESIGTIGELSE OG YDERLIGERE INFO
NOVA GROUP APS
STUDSGADE 44
8000 ÅRHUS C
MAIL : hm@novagroup.dk
TELEFON : 72 17 00 21
WEB : WWW.NOVAGROUP.DK

