
LEJ HER. LEJ NU.
 
FLOT OG MARKANT 
DOMICIL LEJEMÅL TIL 
DIN VIRKSOMHED 

6.469 m2  kontor, lager, produktion og showroom

Industriholmen 57, 2650 Hvidovre



God plads til 
den indretning I 
ønsker jer



2.128 m2 
produktion, 
showroom og 
lager



Plads til frokost 
på terassen og 
samtaler i 
loungen



Indretningsforslag

Stue



Indretningsforslag

1. sal



2. sal



Velindrettet 
lejemål med gode 
muligheder for din 
virksomhed

Her får du et præsentabelt, domicilpræget 
lejemål fordelt på 3 etager med flot ind-
gangsparti, receptions- og velkomstområ-
de.

Lejemålet er indflytningsklart og i flot 
stand. Indeholder en god fordeling mellem 
kontor, showroom, montage m.m på 4.122 
m2 og lager og produktion på 2.347 m2.

Endvidere er lejemålet velindrettet med 
mange kontorer i varierende størrelser, fæl-
lesområder, møderum og meget mere.

Indretningen kan tilpasses, og vi er åbne 
overfor jeres behov. Det samme gælder 
fordelingen mellem administration og 
lager/produktion. 

Til frokostpausen indeholder lejemålet kan-
tine med industrikøkken og udgang til dejlig 
gårdhave.



Moderne og 
velholdt ejendom 
af flere bygninger 
med god 
sammenhæng

Denne præsentable ejendom har i mange år 
været domicil for verdens største lægemiddel-
virksomhed Roche, som har passet og plejet 
ejendommen og løbende ombygget, udvidet 
og moderniseret.
Med en markant facade står den som en af 
Avedøre’s flotteste ejendomme og vil fra me-
dio 2022 kunne danne ramme om jeres virk-
somhed.

Ejendommens i alt 6.469 kvm. er placeret på 
en 10.554 kvm. grund og alle udearealer er 
flisebelagt til parkering, varemodtagelse m.v..
Ejendommen fremstår som moderne og 
vedligeholdt, hvilket i kombination med den 
strategiske beliggenhed gør den meget 
attraktiv. 

På ejendommens tag er der installeret 
solceller.

Avedøre Holme er et attraktivt logistikområde 
med en effektiv og velfungerende infrastruk-
tur. Nær motorvejsnettet og lufthavnen.



Industriholmen 57-59

 

Getting here ...

Kun få minutters kørsel til 
Amagermotorvejen.

2 stationer indenfor 3 km.

   

P
Parkeringspladser foran 
ejendommen.

Busstoppested 200 m. fra 
døren.  



Kontor og lager/produktion 

200+

4.122 m2 kontor, showroom mm. og 
2.347 m2 lager

Kr. 650 pr. m2

Kr. 550 pr. m2

Kr. 3.970.150

Kr. 145 pr. m2

Kr. 125 pr. m2

Ja

Kvartalvis forudbetalt

100 % nettoprisindex

6 måneders leje

6 år

12 år

12 måneder 

Efter nærmere aftale 

C

Lejevilkår
Anvendelse 

Antal medarbejdere

Areal

Kontor leje p.a.

Lager leje p.a. 

Leje p.a.

A conto driftsudgifter

A conto varme

Momspligtig

Lejebetaling 

Lejeregulering 

Depositum 

Uopsigelighed lejer

Uopsigelighed udlejer

Opsigelsesvarsel

Overtagelse

Energimærke

Alle beløb er eks. moms. Lejen er fastsat ud fra det i prospektet beskrevet og viste 
indretningstegning. Ændringer heri, f.eks. flere møderum/cellekontorer etc., kan udløse 
tillægsleje. 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    

Vi ejer og udlejer 
mere end 130.000 m2 af  
Storkøbenhavns 
flotteste erhvervslejemål

Patrycja Z. Kirkegaard 
Asset Manager

+45 2095 2542
pzk@stensdal.dk


