
 

HAAGES estate ApS – Philip Heymans alle 3, 1. sal. – telefon: +45 21 21 64 84 
 

 
  

Kontor og Lager til attraktive 
priser tæt på København 

 

Kontor og Lager TIL leje

Islevdalvej 142-148, 2610 Rødovre Basisleje fra kr. 525 + moms

- kontorer på 1. sal med massere af lys Arealer fra 130 m2 

- Lager i stueetagen og på 1. sal. Opsigelse 6 måneder

- Få lejemål tilbage Sags nr. SH2600U

- Lejemål  kan indrettes efter lejers behov



Kontorlejemål til attraktiv pris i etableret erhvervsområde.  
Islevdalvej 142-148, 2610 Rødovre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BELIGGENHEDEN: Præsentabelt og funktionelt lejemål 

beliggende i større erhvervsejendom med mange p-

pladser og gode tilkørselsforhold. 

Erhvervsejendommen er beliggende tæt på 

motorvejsnettet, hvor du hurtigt kan komme i alle 

retninger, såsom Helsingør, Rødby, Frederikssund, 

Sjællandsodde samt til lufthavnen. Der er ligeledes 

kort til indre by. 

De få ledige lejemål er beliggende i stuen og 1. sal med 

varierende størrelse. I forhold til adgangen med varer 

etc. til lejemålet med lager og produktionsmuligheder, 

foregår dette via port i stueetagen og vareelevator. 

Kontor lejemålene fremstår præsentable, og skulle en 

kommende lejer have ønsker til yderligere opdatering 

af lejemålene, er udlejer positivt stemt for at finde 

frem til en mulighed for dette. 

Lad din virksomhed placere sig tæt på indre 

København, få hundrede meter til motorvejsnettet, så 

kan det næsten ikke blive nemmere for kunder og 

medarbejdere i bil. Der befinder sig desuden også 

gode busforbindelser og i 2022 kommer den nye 

letbane til at køre tæt forbi på ringvejen. Størrelserne 

på lejemålene kan tilpasses til jeres behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FAKTA: 

Areal kontor fra 130 m2 

Areal kontor til  380 m2 

Areal lager fra  364 m2 

Areal Kld.  0 m2 

Basisleje pr. m2. fra kr. 525 

Drift pr. m2  kr. 104 

Varme pr. m2  kr. 46 

Opsigelse  6 måneder 

Uopsigelighed  3 år 

Depositum  6 måneder 

Indeksregulering min. 3% 

Busstoppested  200 meter 

Priser ekskl. moms ja 
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Din kommende udlejer                       

CROMWELL ER ET GLOBALT INVESTERINGSSELSKAB, DER EJER, FORVALTER OG INVESTERER I 

ERHVERVSEJENDOMME 

Selskabet har opereret i Norden siden 2004 og forvalter ejendomme til en samlet værdi af ca. 467 

mio. euro med mere end 1.100 lejemål. 

Med et stærkt lokalt team i Norden og med afdelinger i København, Stockholm, Malmø og Helsinki 

tilbyder Cromwell deres lejere en solid partner, i samarbejdet med lejerne selv, om at yde rum til 

ansatte, kunder og andre interessenter i deres dagligdag. 

Cromwell lægger vægt på lange relationer at have lejeren i fokus, at have det rette produkt til den 

rette pris, samt, at være en attraktiv udlejer i Danmark for såvel startup- og etablerede større 

virksomheder. 

På tværs af Europa forvalter Cromwell investeringer for 3,7 mia. euro og udviklingsaktiver via 25 

mandater. Deres forretning har fokus på grundlæggende, udvidet og værdiskabende forvaltning af 

ejendomme, idet deres lokale teams af ejendomsforvaltere tager sig af ca. 223 ejendomme og 

2.990 lejere. 

Adresse Etage Lejemål nr. status Kommentarer Type Antal m2 Basisleje pr. m2 Basisleje pr. mdr. Basisleje pr. år

Islevdalvej 144 1.sal 2-1. Ledigt kontor 130 575kr.                   6.229kr.             74.750kr.           

Islevdalvej 144 1.sal 15-2. Ledigt kontor 307 575kr.                   14.710kr.           176.525kr.        

Islevdalvej 148 1.sal 18-1. Ledigt kontor 380 575kr.                   18.208kr.           218.500kr.        

Islevdalvej 144 stue 8-4. Ledigt Lager 364 525kr.                   15.925kr.           191.100kr.        

Islevdalvej 148 1.sal 18-2. Ledigt Vareelevator Lager 380 525kr.                   16.625kr.           199.500kr.        

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.cromwellpropertygroup.dk%2F__data%2Fassets%2Fimage%2F0012%2F20235%2Fcromwell-logo-small.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cromwellpropertygroup.dk%2F&docid=r285g0scQcqdOM&tbnid=iD7e1DmPVw45aM%3A&vet=10ahUKEwjc18Oh_L7mAhXnlIsKHfNjDo4QMwhAKAAwAA..i&w=480&h=161&bih=967&biw=1920&q=cromwell%20property%20group&ved=0ahUKEwjc18Oh_L7mAhXnlIsKHfNjDo4QMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8

