
Tre etagers domicil 
- lige ved IKEA
Mårkærvej 2, 2630 Taastrup 
3.270 m2



MÅRKÆRVEJ 2
2630 TAASTRUP

3.270m2 kontor



Plads til lige den indretning I ønsker



Flot reception









3.270 m2 
domicil venter 
på jeres 
indflytning
Overtages nyistandsat og fremstår p.t. med 
følgende indretning:

Præsentabel og centralt placeret indgang 
med ny reception/mødecenter samt adgang 
til hovedtrappe og elevator.

Stueplan og 1. sal er begge indrettet med 
en kombination af cellekontorer og fælles-
kontorer samt møderum, ”telefonbokse” og 
tekøkkener. Her lægges nye og eksklusive 
egetræsgulve og med hvide lofter med 
led-belysning.
 
I underetagen er indrettet kantine med 
udgang til terrasse og med produktionskøk-
ken. Kontorer, møderum, toiletter, tekøkken 
etc. samt rum til eksempelvis fitnessfacilite-
ter. Omklædningsrum med bad er etableret.

Lejemålet kendetegnes ved en præsentabel 
ankomst med grønne arealer og ny facade-

belysning.



En af Klovtoftes 
Erhvervsområ-
de flotteste 
ejendomme 
Ejendommen er på 9.350 m2 fordelt på i alt 
3 bygninger. 

Ejendommen er nyistandsat med pudsede 
murstensfacader (nymalet) og med nyreno-
verede udearealer.

Vi tilbyder 3.270 kvm. til indflytning fra 
om få måneder. Lejemålet er beliggende i 
den fritliggende bygning 1 som er på i alt 3 
etager med elevator.

Pr. indflytning er lejemålet istandsat med 
nye egetrægulve, nye toiletkerner, energi-
rigtig led-belysning m.v.. Indretningen er 
en blanding af store rum / mindre kontorer, 
mødelokaler og “telefonbokse” - Storkøk-
ken/kantine er placeret i nederste plan med 
udgang til terrasse.

Ejendommen er en del af vores 
Sommerfuglepartnerskab med 
Danmarks Naturfredningsforening.



Mårkærvej 2

Høje Taastrup st.

Taastrup st.

 

Busstoppested i kort 
afstand fra døren.  

Getting here ...

Kun få minutters kørsel til 
Holbækmotorvejen.

S-tog i gåafstand.

   

P
Parkeringspladser foran 
ejendommen.



Kontor, showroom eller lignende  

150 - 175

3.270 m2 

Kr. 700 pr. m2

Kr. 2.289.000

Kr. 104 pr. m2

Kr. 108 pr. m2

Ja

Kvartalvis

100 % nettoprisindex, dog min. 2 %

6 måneders leje

5 år

8 år

6 måneder 

4 - 6 måneders varsel

Ej omfattet af energimærkning

Lejevilkår
Anvendelse 

Antal medarbejdere 

Areal

Kontor leje p.a.

Årlig leje

A conto driftsudgifter

A conto varme 

Momspligtig

Lejebetaling 

Lejeregulering 

Depositum 

Uopsigelighed lejer

Uopsigelighed udlejer

Opsigelsesvarsel

Overtagelse

Energimærke 

Alle beløb er eks. moms. Vi tager forbehold for prisændringer og forbeholder os ret til 
at udleje til andre lejere, som er klar til at indgå bindende aftale, uagtet at andre har 
vist interesse. 



Stensdal Group A/S    
Vallensbækvej 47    

2605 Brøndby
+45 3311 0024

   stensdal.dk    
@stensdalgroup

#lejherlejnu    

Stensdal Group A/S har i mere end 30 år udviklet og investeret 

i fast ejendom. Vi ejer og udlejer mere end 120.000 m2 

kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn og udvikler 

ejendomsprojekter inden for både bolig og erhverv. 

Se hele vores portefølje på stensdal.dk.

#lejherlejnu

#stensdalstilen

#viforskønnerstorkøbenhavn

Vi ejer og udlejer 
over 120.000 m2 af  
Storkøbenhavns 
flotteste erhvervslejemål

Lars Vestergaard Olsen 
Projektudviklingschef

+45 4068 2800
lvo@stensdal.dk


