
LEJ HER. LEJ NU.
 
NYISTANDSAT KONTOR I 
STENSDAL-STILEN

476 m2  kontor (kan opdeles i tre)

Oliefabriksvej 57, st. og 1. sal. 2770 Kastrup





Billeder er fra lignende lejemål i ejendommen

God plads til 
den indretning I 
ønsker jer



Indgang

Kontor

Disp. rum

Toilet Toilet

GarderobeForrum

Fælles
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Lejemål: 201 m2

Andet lejemål

Stueplan



Te-køk

Lejemål 9

201 m2

74 m2

Indgang

Lejemål: 201 m2

Andet lejemål

Tlf: 33110024               www.stensdalgroup.dk                  E-mail: info@stensdal.dk 

Emne:

Sag:

Matr. nr.:

Vers. dato:

Udarbejdet / 
Kontrol/ 
Godkendt

Mål:

Opr. dato:

1 : 501. sals plan - lejemål 9

Oliefabriksvej 57-61

6 gp Tårnby By, Tårnby

23-01-23

HNM

26-10-22

Stue

1. sal



Lyst
hjørnelejemål 
fordelt på stue-
etage og 1. sal

Lejemålet bliver nyistandsat fra top til tå i
den famøse Stensdal-stil. Dette indebærer
nyt sort Svane Køkken, nye toiletter, 
nyolierede trægulve og glasvægge med 
sorte rammer.

I dette lejemål får du meget lyse lokaler,
som skaber et godt arbejdsmiljø. I får kig
ud til de grønne områder omkring ejen-
dommen, som holdes af vores serviceteam.



Hvorfor ikke bo
godt, når I er på
arbejde? 
Ejendommen Oliefabriksvej 57-61 er på lidt
over 5.000 m2 er adresse for flere virk-
somheder, der nyder godt af den skønne 
beliggenhed tæt på E20 og lufthavnen. 

Udvendig som indvendig fremtræder
ejendommen præsentabel, hvor mange af
lejemålene er blevet moderniseret indenfor
de seneste par år.

Ejendommen er en del af vores
Sommerfuglepartnerskab med
Danmarks Naturfredningsforening.



Oliefabriksvej 57-61

Tårnby st.

 

Busstoppested i kort 
afstand fra døren.  

Getting here ...

Kun få minutters kørsel til 
E20 og lufthavnen 

Togstation i gåafstand

   

P
Parkeringspladser foran 
ejendommen.



Kontor, lager/showroom

16 - 20

476 m2

Kr. 960 pr. m2

Kr. 456.960

Kr. 160 pr. m2

Elvarme efter egen måler + 30 kr./m2
til fælles varmeregnskab

Ja

Kvartalvis forudbetalt

100 % nettoprisindex, dog min. 2 %

6 måneders leje

5 år

10 år

6 måneder 

Efter nærmere aftale 

Ej omfattet af energimærkning

Lejevilkår
Anvendelse 

Antal medarbejdere

Areal

Kontor leje pr. m2 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    

Vi ejer og udlejer 
mere end 130.000 m2 af  

Storkøbenhavns 
flotteste erhvervslejemål

Patrycja Z. Kirkegaard
Asset Manager

+45 2095 2542
pzk@stensdal.dk


