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Vi er først og fremmest på ejendomsmarkedet med en portefølje på over 115.000 m2 erhvervsejendomme i Storkøbenhavn,
som vi ejer og udlejer. Porteføljen rummer kontor- og logistikejendomme med gode tilkørselsforhold omkring ringvejene,
hvor en afgørende faktor for lejerne er, om der er parkeringspladser eller gode offentlige trafikforbindelser. Beliggenhed er
et nøgleord, og det er vi meget bevidste om, når vi køber ejendomme til porteføljen.
De ejendomme, vi har – og køber – har ofte levet et trist liv i de
senere år. Den slags med nærmest usynlige facader, der måske
har været gemt bag træer eller buske. Ejendomme, der ikke har
været plejet i årevis, og hvor forholdene både udenfor og indenfor har været triste, mildt sagt!
Det er den slags ejendomme, vi tror på – og investerer i. For når
først vi tager fat, bliver forvandlingen meget markant. Vi mener
det, når vi energirenoverer – og vi går til den. Ejendomme, der
tidligere har levet et anonymt liv, men hvor beliggenheden er
eftertragtet, får pludselig nyt liv og en særlig stil, der forvandler
ejendommen. Og lejemålene fremstår attraktive med energieffektive tiltag og flotte detaljer.
Vi kalder det Stensdal-stilen, og den er vi stolte af. Læs mere om
vores tankegang og ejendomme i brochuren og kontakt os, hvis
du også vil leje et af Storkøbenhavns flotteste erhvervslejemål.
SØREN STENSDAL

Layout og produktion: Grønager Reklamebureau
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Vi vil være kendt for at
være dem med Storkøbenhavns
flotteste erhvervslejemål
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Den særlige Stensdal-stil
påvirker både arbejdsmiljø
og klima positivt
Gennem de senere år har vi udviklet et særligt Stensdalkoncept, som vi folder ud i langt de fleste af de ejendomme,
vi køber for at renovere. Det er i den eksklusive ende, hvor alt
endevendes. Fra installationer under gulv og over loft – til de
synlige detaljer i indretningen.
Bæredygtighed og energirenovering er en god investering. Ud
over at renovere udvendigt, indretter vi også med fokus på at
reducere energiforbruget – samtidig med, at vi skaber en stil,
der er markant anderledes end den, du typisk ser i erhvervsområdet.
Et lejemål totalindrettet i Stensdal-stilen har altid intelligent
LED-belysning, der tændes, dæmpes eller slukkes via sensorer,
der registrerer bevægelse eller lyd. Det reducerer ikke kun energiforbruget. Det giver også et mere behageligt arbejdsklima.
Det tror vi også på, at andre detaljer som smukke olierede,
fingertappede trægulve, glasskillevægge og flotte køkkener og
badeværelser i sort egefinér bidrager til. Det er Stensdal-stilen,
og den bliver du glad for.
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Flyt internt i vores
ejendomme – uden binding
Er du lejer i en af vores ejendomme, og har du
brug for flere m2, kan du flytte til et andet lejemål
– uden binding. Den oprindelige bindingsperiode
ophæves, når du fortsætter som lejer af flere m2
i en Stensdal-ejendom. Dermed frigøres du af det
ene lejemål og kan flytte over i det nye, uden at
det belaster din økonomi.
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Vi indretter på forhånd – for at
hjælpe lejernes fantasi på vej
Den særlige Stensdal-stil har en række grundlæggende byggesten: Lyse akustiklofter med intelligent LED-lysstyring, lyddæmpende trægulv, glasskillevægge og køkken- og badmøbler i sort
egefinér.
Når vi totalrenoverer en ejendom, og et lejemål, gør vi alt klar,
så du som lejer blot skal vælge, hvor glasvæggene skal stå.
Populært sagt indretter vi på forhånd for at hjælpe lejernes fantasi på vej. Det betyder, at du ofte møder ét stort åbent lokale –
der kun venter på at kende behov for mødelokaler, kontorer osv.
Derefter kan vi sammen planlægge antallet af glasvægge, hele
vægge, zoneinddeling og programmering af lys osv.
Fra lejerne kommer med endelige ønsker, til lejemålet står indflytningsklart, går der som regel kort tid. Det kan du takke vores
forarbejde og den særlige Stensdal-stil for.
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Vi tager ikke den gode service
for givet. Men det kommer du til.
Hos Stensdal Group møder du ejendomsservice af høj klasse.
Vores eget serviceteam og gode underleverandører sørger
hver dag for at vedligeholde ejendommene inde og ude, så de
lever op til Stensdal-stilens høje standard. Fra græsslåning til
udskiftning af pærer.
Vi sætter en ære i at drive ejendommene, så lejere og gæster
oplever service ud over det forventelige. Og ærligt talt? God
gammeldags hjælpsomhed og høflighed kan man aldrig få for
meget af. Derfor har vi én opgave hver dag, og det er at gøre
lejerne glade, også når udgangspunktet er et irriterende problem, der skal løses.
Iført sorte trøjer, sorte jakker og i sorte biler tager serviceteamet den gode service helt ud til lejerne. Hver dag.
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Rum og rammer for
et fantastisk arbejdsmiljø

”Lejemålet på Mårkærvej 2 indeholder præcis hvad vi har søgt

efter – en totalrenoveret ejendom, hvor såvel facade, rum, lys og
materialer byder op til, at vi nu i ALSO flytter ind i en bygning, der
skaber rum og rammer for et fantastisk arbejdsmiljø for vores
medarbejdere. Her vil vi bl.a. få flotte nye mødefaciliteter, storslået kantine, fitnessrum m.m. Kort sagt, en bygning som vil
styrke vores muligheder for at drive samarbejde og kreativitet.
Nyheden om det nye kontor, var en festlig dag for medarbejderne, og vi tæller alle dagene til indflytningen. Stensdal har
fra første dag, vi startede dialogen, ydet en meget professionel
og hurtig indsats for at imødekomme vores ønsker og behov til
bygningen og vi glæder os over det tætte samarbejde. Vi er nu i
fuld gang med et indretningsfirma og planlægge indretningen af
bygningen, så vi udnytter såvel lys, rum, materialer og får skabt
de bedste arbejdsmæssige rammer for vores medarbejdere.

”

Camilla Gad Krogsgaard, CEO, ALSO A/S
ALSO flyttede i maj 2019 ind i 3.000 m2 kontordomicil på
Mårkærvej 2 i Klovtofte Erhvervsområde ved IKEA i Taastrup.
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Fortrinligt samarbejde med Stensdal Group

”

Samarbejdet med Stensdal Group har været fortrinligt. Sammen har vi arbejdet på at finde
fælles gode løsninger. Løsninger, der både tjener Dansk Bilglas i forhold til den ønskede standard og kvalitet, som vi satser på fremadrettet, men også med en klar holdning til, at disse tiltag
skal være værdiskabende for begge parter på lang sigt. Vi har oplevet en pragmatisk tilgang fra
Stensdal – uden at der er gået på kompromis med kvaliteten.

”

Thomas Harbo, Direktør, Dansk Bilglas A/S

Dansk Bilglas har Brøndbyafdeling med 1.300 m2 hal og kontor
i Stensdal Groups ejendom på Vallensbækvej 47, Brøndbyvester.
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Vi fandt det helt rette lejemål
til vores videre vækstrejse

”Vi igangsatte vores iværksætterrejse med en fødevarepro-

duktion i et nedlagt lokale i en gammel lokomotivfabrik. Det var
charmerende, men efter et års tid begyndte de lokaler at blive
for små og sætte for mange begrænsninger for den produktkvalitet, vi kunne opnå. Derfor satte vi gang i søgningen efter nogle
inspirerende og større lokaler, som kunne huse både kontorpladser og en fødevareproduktion med en række særlige krav,
fx til hygiejne og rumdeling.
Vi brugte flere måneder på at finkæmme markedet for ledige
lokaler. Det tog både en del tid og besøg, før vi fandt det helt
rette lokale for os hos Stensdal Group. Den samlede pakke hos
Stensdal Group var bare mere attraktiv end for andre lejemål,
vi kiggede på: god disponering af rum og generelt velholdte
lokaler. Derudover har udlejer været meget imødekommende i
dialogen omkring vores behov for særindretning. Det har været
afgørende for en succesfuld etablering i lokalerne, men det har
også givet os grund til at tro på et fremtidigt godt samarbejde
med Stensdal Group.

”

Jacob Sand Motzfeldt, Direktør, True Gum
True Gum lejer 724 m2 produktion og kontor
på Formervangen 11 i Glostrup.
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Energirenovering er en god
investering. Og vi har alle
incitamenter til at gøre det.
Hos Stensdal Group dyrker vi kvalitet på alle niveauer.
Ikke kun det, øjet ser.
Vores grønne indsats, med at energirenovere erhvervsejendommene i porteføljen, handler om at forbedre og udvikle
bygningerne, så de svarer til fremtidens behov og udfordringer. Samtidig gør vi vores lejere mindre sårbare over for stigende energiudgifter i fremtiden.
Nogle af de ejendomme, vi køber ind, kan være svære at se
potentialet i. For andre end os. Men når vi vælger at energirenovere frem for at rive ned, er det faktisk med fokus på
miljøet. Nedrivning og bortskaffelse af byggeaffald belaster
klimaet i en sådan grad, at vi går langt for at bidrage til at
bevare ejendommens struktur. Og med energirenoveringen
forvandler ejendommen sig fra det, man med eventyrbriller
kunne kalde en grim ælling.
Det har vi efterhånden gjort med en del ejendomme, der fra
at være blandt kvarterets mest triste, ender med at være de
mest attraktive.
Samtidig giver de energirenoverede ejendomme reduceret
energiforbrug og driftsomkostninger. Til gavn for lejerne, for
de grønne regnskaber og ikke mindst for den verden, vi skal
give videre.
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Vi har som regel de flotteste lejemål i kvarteret.
Det opdager du, når du starter søgningen.
Vores portefølje af kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn tæller ca. 115.000 m2

LYSKÆR 13 A, 2730 HERLEV
KONTOR | SHOWROOM

FORMERVANGEN 11-13, 2600 GLOSTRUP

VIRKEHOLM 3, 2730 HERLEV

KONTOR | LAGER | PRODUKTION

KONTOR | LAGER | SHOWROOM

VALLENSBÆKVEJ 18 A-F, 2605 BRØNDBY
KONTOR | LAGER | PRODUKTION | SHOWROOM

TEMPOVEJ 27-29, 2750 BALLERUP
KONTOR | LAGER | SHOWROOM

VALLENSBÆKVEJ 45, 2605 BRØNDBY
KONTOR | LAGER | PRODUKTION | SHOWROOM

OLIEFABRIKSVEJ 57-61, 2770 KASTRUP
KONTOR | LAGER

VALLENSBÆKVEJ 47, 2605 BRØNDBY
KONTOR | LAGER | PRODUKTION | SHOWROOM

GLADSAXEVEJ 342-354, 2860 SØBORG
KONTOR | LAGER | SHOWROOM

VALHØJS ALLÉ 174-176, 2610 RØDOVRE
KONTOR | LAGER | SHOWROOM

KÆRVEJ 12, 2970 HØRSHOLM
KONTOR | LAGER

DYBENDALSVÆNGET 3, 2630 TAASTRUP
KONTOR | LAGER | PRODUKTION | SHOWROOM

BORUPVANG 2, 3450 ALLERØD
KONTOR | LAGER | PRODUKTION | SHOWROOM

MÅRKÆRVEJ 2, 2630 TAASTRUP
KONTOR | PRODUKTION | SHOWROOM

HVEDEMARKEN 3, 3520 FARUM
KONTOR | LAGER | PRODUKTION | SHOWROOM
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Søren Stensdal
CEO
+45 2810 0121
ss@stensdal.dk

#lejherlejnu
Se ledige lejemål på stensdal.dk
og følg os på de sociale medier.

Uno Sand
Ejendomschef
+45 2728 7070
us@stensdal.dk
Lars Vestergaard Olsen
Projektudviklingschef
+45 4068 2800
lvo@stensdal.dk

Vallensbækvej 47 - 2605 Brøndby
stensdal.dk #stensdalgroup @stensdalgroup

