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Cirkelbroen

Indgang

Christiansbro

Velkommen til
charmerende
og centrale
Christianshavn
ATP Ejendomme har fornøjelsen af at præsentere
en af hovedstadens mest prestigefyldte ejendomme
for dig, der er på udkig efter et kontorlejemål
med masser af plads, luft, smukke detaljer og
gennemtænkt arkitektur - med en enestående
udsigt. Og så endda i hjertet af København.
Velkommen til Christiansbro!
Christianshavn er ét af de mest attraktive steder i
København at placere en moderne virksomhed.
En bydel, som har det hele! Den ligger i hjertet
af København med ægte københavnerstemning,
et charmerende lokalmiljø med kanaler og små
hyggelige brostensbelagte gader, smukke byggerier
og eminente transportmuligheder.

Facade

Facade

Cirkelbroen

Bygningerne er rigtig
godt placeret med
en super flot udsigt,
tæt på bylivet og
offentlig transport.
– Camilla Baymler, Teamleder,
Skatteministeriet, Datasikkerhed og
Forretningsunderstøttelse (DAF)

Kontor

Et arkitekttegnet visitkort
De prisvindende bygninger på Christiansbro blev opført i år 2000. Dengang satte den verdenskendte
arkitekt, Henning Larsen, nye standarder for, hvordan man bygger innovative kontorbygninger og samtidig
bevarer respekten for omgivelserne og sammenhængen med nærmiljøet. Til trods for ejendommens
mange kvadratmeter har arkitekterne skabt nogle personlige og atmosfærefyldte rammer af lækre og
tidsløse materialer.
Den smukke og alsidige ejendom er bygget til ambitiøse virksomheder, der ønsker en prestigefuld men
også funktionel ejendom, som kan gavne forretningen – og hvor du og dine kolleger vil trives og føle jer
hjemme.

Facade

Gang

Plads til det
hele. Også
det gode
samarbejde
En virksomheds fysiske rammer kan ikke overvurderes.
Du og dine kolleger bruger rundt regnet halvdelen af
jeres vågne timer på jobbet — og det stiller krav til
omgivelserne. Trives medarbejderne, er det med til at
skabe et mentalt overskud på arbejdspladsen, som igen
med til at give overskud på bundlinjen.
Den åbne arkitektur giver mange muligheder i forhold
til indretning og arbejdsformer. Hvis medarbejderne
har et tæt samspil, er der plads og åbenhed til at
skabe et kontormiljø, der tager højde for dette. Er I en
virksomhed med medarbejdere, hvis arbejde kræver ro og
koncentration, er her rig mulighed for at tilgodese dette.
Af øvrige lejere i ejendommen kan nævnes
Skatteministeriet og Nordea.

Havnefront

Gang

Kantine

Kantine

Huset er af
moderne arkitektur
i meget pæn stand.
Lokalerne er store og
lyse, og her hersker
en god ånd.
– Camilla Baymler, Teamleder,
Skatteministeriet, Datasikkerhed og
Forretningsunderstøttelse (DAF)
Kantine

Eksklusive
rammer af
gennemtænkte
materialer
Ejendommens to store domiciler, A-domicilet og U-domicilet,
er placeret således, at de dele, der omkranser kirken, er udført i
materialer, der spejler kirken, mens bygningerne ud mod havnen
er opført i lette og transparente materialer. På den måde udnyttes
udsigten over Københavns Havn bedst muligt.
Domicilerne er primært bygget af holdbare skandinaviske materialer, som er enkle og vedligeholdelsesfrie. Det
giver en minimal miljøpåvirkning og yderst begrænset brug af
ressourcer til vedligehold.
Facaden mod syd har udvendige lameller, der skærmer
kontorerne mod solen i sommerhalvåret.

Københavns Havn

Facade

Ledigt lejemål og
plantegninger
Ejendommens ledige lejemål er beliggende på 5. sal og udgør et areal
på 1.693 m2. Lejemålet tilgås via trappe eller elevator fra indgangen på
Nicolai Eigtveds Gade.

Kontor

Lejevilkår

Årlig leje

Kr. 1.850 pr. m2 p.a.

Driftsudgifter

Kr. 406 pr. m2 p.a.

Skatter og afgifter

Kr. 333 pr. m2 p.a.

Vand og varme

Kr. 186 pr. m2 p.a.

Energimærkning
Depositum kontant
Momspligtig

C
6 måneders leje
Ja

Årlig regulering af lejen

Nettoprisindeks, dog mindst 3 %

Uopsigelighed for lejer

Efter nærmere aftale

Uopsigelighed for udlejer

Efter nærmere aftale

Opsigelsesvarsel
Overtagelse

6 måneders leje
Efter aftale

Ledigt lejemål

Lejemål

5. sal, 1.693 m2
Op til 84 arbejdspladser samt mødelokaler og kantine, hvilket svarer til ca. 20 m2 pr. medarbejder.
* Foreløbig opmåling

5. sal

Teknik
Kontor

Reng.
Adgang til tag

Kontor

Taglem

Print/
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Toilet
Kontor

Teknik

Toilet
Møde/
stillerum

Toilet

Garderobe

Møde/
stillerum

Reng.

Bygning J

Bygning K

Reng.

Toilet
K/F

Møde

K/F

ruder med integrerede persienner

Kantine

Kantine

Buffet/
gangareal

Depot

Anretterkøkken
Rygerum

Bygning L

Bygning M
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Christiansbro
Kort og godt
(2019)

Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København

De karakteristiske ejendomme er tegnet
af Henning Larsens Tegnestue og opført i
perioden 1996-2000. Ejendommene består
af to store domiciler, kaldet A-domicilet
og U-domicilet, på respektive ca. 24.000
m² og 17.000 m². Alle ejendommene har
kobberindrammede gavle til havnen, som
forbindes af svævende smutveje.

Ejendommen er præmieret af Københavns
Kulturfond for den høje arkitektoniske kvalitet.
(2019)

Den store ’cykelmotorvej’ til og fra Amager og
Christianshavn foregår over Knippelsbro, og
den nye cykel- og gangsti ’Havneringen’ snor
sig tæt rundt om bygningerne.

Vælger du bilen, er der nem adgang til
ejendommens parkeringskælder fra både
centrum og fra Amagersiden. Der er mulighed
for at leje 61 parkeringspladser i kælderen.

Nørreport Station og Københavns
Hovedbanegård kan nås på kun få minutter
med enten bus fra Knippelsbro eller metro fra
Christianshavns Torv, som ligger kun 400 meter
fra ejendomnen. Herfra er der eksempelvis kun
3 minutter til Nørreport Station og 12 minutter
til lufthavnen. Udover buslinjerne 2A, 40, 66
og 350S, der har stoppested på Knippelsbro,
er det muligt at benytte havnebusserne 901
og 902, som begge har stoppested nær
ejendommen.

Kanal

Christiansbro

Kontakt
Anders Klingbeil
Mobil: +45 25 55 02 08
E-mail: ask@atp-ejendomme.dk
ATP Ejendomme
Gothersgade 49
1123 København K
www.atp-ejendomme.dk

