
Den gule by

Helt nyt 
kontorhotel 
med kantine

Høje Taastrup Blv.

52-58

Wihlborgs er et af de største ejendomsselskaber for 
erhvervsejendomme i Øresundsregionen. Vi tilbyder 
nyistandsatte lejemål med planløsninger tilpasset vores 
kunders behov og ønsker. Vi har et fast team af engagerede 
medarbejdere der dagligt stræber efter, at levere den bedste 
service til vores lejere og kunder.

Velkommen hos Wihlborgs
2630 Høje Taastrup
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Et udvalg af vores lejere:

"Wihlborgs har en god service og meget dygtige m e d a r b e j d e r e "

Remondis - Abildager 16, 2605 Brøndby

"Wihlborgs er fleksible. D e vender altid tilbage og er utroligt  flinke og i m ø d e k o m m e n d e "

FDC - Lautrupvang 12, 2750 Ballerup
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Kontorhotel lige ved 
Høje Taastrup Station

Ejendommen

Kontorhotellet

Område i rivende udvikling

Kontorhotellet er beliggende i de gule ejendomme i det 
pulserende område omkring Høje Taastrup Station. 
Ejendommen ligger omkring pladsen på Banestrøget i 
hjertet af Høje Taastrups infrastruktur med både S-tog, 
regionaltog og gode busforbindelser. Her er det nemt at 
komme til og fra arbejde, også for medarbejdere eller 
kunder, som kommer fra Fyn og Jylland.

Området gennemgår i disse år en stor udvikling hvor 
området ved City2 bliver udviklet med nye boliger og 
kontorer. Lige nu er nærområdet præget af mange 
kontorer, lejligheder og et stort hotel. 

Ejendommen er tæt beliggende på et udvalg af hyggelige 
caféer, dagligvarebutikker og med kort gåafstand til City2.

Wihlborgs indrettter i 2020 et helt nyt kontorhotel på to 
etager. 

På ejendommens 2. sal indretter vi et kontorhotel med 
fælles mødelokaler, tekøkken og andre fællesfaciliteter. 
Her indretter vi mindre lejemål til mellem 2 og 7 
skriveborde. 

På ejendommens 1. sal indretter vi et kontorhotel med 
fælles mødelokaler, tekøkken og andre fællesfaciliteter. 
Her er lejerne mindre virksomheder der har brug for et 
større lejemål til mellem 5 og 20 skriveborde.

Der  indrettes også en kantine for alle Wihlborgs lejere i 
ejendomen.
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El

Vand

Varme

Depositum

Årlig regulering

Overtagelse

Moms

Inkl. i lejen

3 måneder

2,5 % stigning i NPI

Ny malet og med renset gulvtæpper.

Lejen og andre omkostninger tillægs moms.

Inkl. i lejen

Inkl. i lejen
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Lejevilkår 1. sal

Anvendelse Areal Månedlig leje* Antal skriveborde** Leje pr. bord
Kontorhotel: 1. sal, 1 353 m² 32.370 DKK 18 stk. 1.798 DKK

Kontorhotel: 1. sal, 2 310 m² 28.398 DKK 20 stk. 1.420 DKK

Kontorhotel: 1. sal, 3 180 m² 16.585 DKK 14 stk. 1.185 DKK

Kontorhotel: 1. sal, 4 67 m² 6.181 DKK 5 stk. 1.236 DKK

Kontorhotel: 1. sal, 5 168 m² 15.429 DKK 9 stk. 1.714 DKK

Kontorhotel: 1. sal, 6 288 m² 26.397 DKK 16 stk. 1.650 DKK

Skatter

Vedligehold af fællesarealer

Inkl. i lejen

Inkl. i lejen

* El, vand, varme, skatter, drift af kaffemaskine og vedligehold af fællesarealerne er inkluderet i lejen

**Antal skriveborde er vejledende, 
men lejen for hvert kontor er fast.  
Lejer bestemmer selv hvor mange 
skriveborde som de vil placere i det 
enkelte kontor og Lejer overholder 
selv gældende arbejdsmiljø regler. 

Drift af kaffemaskine Inkl. i lejen



Depositum

Betaling

Årlig regulering

3 måneder

Kvartalsvis

2,5 % stigning i NPI

Lejer: 3 måneder

Lejevilkår 2. sal

Anvendelse Areal Månedlig leje* Antal skriveborde** Leje pr. bord
Kontorhotel: 2. sal, 1 124 m² 13.140DKK 6 stk. 2.190 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 2 69 m² 7.313DKK 2 stk. 3.657 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 3 57 m² 6.104DKK 3 stk. 2.035 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 4 51 m² 5.430DKK 4 stk. 1.810 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 5 67 m² 7.135DKK 4 stk. 2.378 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 6 39 m² 4.162DKK 2 stk. 2.081 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 7 48 m² 5.133DKK 4 stk. 1.283 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 8 36 m² 3.865DKK 2 stk. 1.932 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 9 68 m² 7.274DKK 4 stk. 1.818 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 10 76 m² 8.086DKK 5 stk. 1.617 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 11 50 m² 5.331DKK 2 stk. 2.666 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 12 139 m² 14.825DKK 8 stk. 1.853 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 13 101 m² 10.781DKK 6 stk. 1.797 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 14 114 m² 12.129DKK 7 stk. 1.733 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 15 36 m² 3.825DKK 2 stk. 1.913 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 16 37 m² 3.885DKK 2 stk. 1.942 DKK

Kontorhotel: 2. sal, 17 66 m² 7.036DKK 4 stk. 1.759 DKK
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Uopsigelighed

* El, vand, varme, skatter, drift af kaffemaskine og vedligehold af fællesarealerne er inkluderet i lejen

**Antal skriveborde er vejledende, 
men lejen for hvert kontor er fast.  
Lejer bestemmer selv hvor mange 
skriveborde som de vil placere i det 
enkelte kontor og Lejer overholder selv 
gældende arbejdsmiljø regler. 



Plantegninger
Høje Taastrup Boulevard 52-58

2630 Taastrup

Mileparken 22, 3. Sal
DK 2740 Skovlunde

+45 39 61 61 57
info@wihlborgs.dk
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1. sal 
Placeringen og antal af skriveborde er vejledende.
Lejer medbringer selv egne skriveborde.



Plantegninger
HTB 33, 2. sal
2630 Taastrp

Mileparken 22, 3. Sal
DK 2740 Skovlunde

+45 39 61 61 57
info@wihlborgs.dk
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2. sal
Placeringen og antal af skriveborde er vejledende.
Lejer medbringer selv egne skrivebord.



til
Rum  

mere
Nu gør vi plads til en ny virksomhed
på en attraktiv beliggenhed

Afstand til offentlig transport

Bus
100 m

Tog
100 m

De gule ejendomme omkring Høje Taastrup station er 
kendetegnet for deres ensartede design og de gule 
mursten. Området er udviklet i 80’erne, hvor der var fokus 
på at skabe et homogent bolig og erhvervsområde i 
forbindelse med Høje Taastrup Station.

Området er kendetegnet som vestegnens trafikale 
knudepunkt, med en central placering tæt på både 
regionaltog, S-tog og busforbindelser.

Der er samtidig kort afstand til motorvejsnettet og gode 
parkeringsforhold i nærheden af lejemålet. Høje Taastrup 
Kommune er en af hovedstadsområdets største, og 
området rummer både bolig og erhverv og har de seneste 
år gennemgået en omfattende udvikling.
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OmWihlborgs

Velkommen til 
Øresundsregionens 
førende ejendomsselskab

Wihlborgs A/S er et ejendomsselskab, som har været aktiv
på det danske marked i over 20 år. Vi er et datterselskab
af det svenske børsnoterede ejendomsselskab Wihlborgs
Fastigheter AB. Hos Wihlborgs A/S ejer, driver og udlejer
vi erhvervsejendomme og vores portefølje består i dag af
60 erhvervsejendomme fordelt på 600.000 m2 rundt i
Storkøbenhavn.

Udover driften af vores ejendomme består Wihlborgs
også af en lang række øvrige servicefunktioner, såsom
vores kantine- og konferenceservice. Vores facility del
består af ejendomsservice, servicering af grønne områder
og udenomsarealer.

Du kan læse mere om Wihlborgs på vores hjemmeside:
www.wihlborgs.dk

Område

Nord

Område

Syd

Område

Øst

Område

Vest
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Den gode oplevelse
Hos Wihlborgs er det primære fokus at  skabe tryghed 
og den gode oplevelse for  vores kunder og lejere. Den 
gode oplevelse  starter allerede når vores kunder og 
lejere  ankommer til en af Wihlborgs ejendomme.  Vores 
grønne serviceafdeling sørger for, at  vores 
udenomsarealer fremstår præsentabelt. Det er med til at 
sikre et positivt førstehåndsindtryk af vores ejendomme. 
I mange af vores huse har vi fælleskantiner, hvor vores 
faste hold af kokke og kantineansatte tilbereder lækre 
menuer til vores lejere. Et stort udvalg af  vores huse har 
fælles mødelokaler, som lejerne  kan benytte sig af - og 
købe forplejning.

Det er vigtigt for os, at vi altid er synlige og  
tilgængelige, hvorfor der også er en fast 
ejendomsinspektør og driftsleder tilknyttet vores 
ejendomme, som man altid kan få fat på. De sørger for, 
at alt på ejendommen bliver serviceret  og at alt er i 
orden.

Som potentiel ny lejer i en af Wihlborgs ejendomme, vil I 
blive taget i hånden af vores  dygtige team af 
medarbejdere. Sammen vil  vi gennemgå jeres ønsker og 
behov til de nye lokaler og sørge for at finde det bedst 
mulige  match. Dette gælder både i forhold til 
beliggenhed og eventuelle udvidelsesmuligheder  af 
lejemålet.

Hos Wihlborgs leverer vi fremtidens lejemål!
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Vi skaber fremtidens  
lejemål

Forbehold
Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler i alle 
Wihlborgs prospekter.

Besigtigelse
Er du yderligere interesseret i lejemålet? 
Du er altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål, 
fremvisninger mv.

Kontakt os på nedenstående:
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Neno Dragojevic
Udlejningskonsulent
31 69 99 61
neno.dragojevic@wihlborgs.dk
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