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FALKONER ALLÉ 7, 1. SAL, 2000 FREDERIKSBERG
VIL DU VIDE MERE - RING TIL ASSET MANAGER NIELS HELMER PÅ 91 36 66 05

Areal: 335 m2  

Anvendelse: Kontor

Et fleksibelt kontormiljø  
i hjertet af Frederiksberg
Dette kontorlejemål placerer jer midt i et livligt område med et væld af interessante erhvervsdriven-
de, et stenkast fra Frederiksberg Rådhus og langs den gennemgående færdselsåre, Falkoner Allé. 
Med sine 335 m2 på 1. sal er lejemålet ideelt for jer, som ønsker et rummeligt og fleksibelt kontormil-
jø og ikke er lyst til at gå på kompromis med beliggenheden. Velkommen indenfor. 
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Gl. KongevejFrederiksberg Rådhus

Frederiksberg Centret

Frederiksberg Have og KBH Zoo

Falkoner Allé slanger sig 
gennem Frederiksberg, som 
byder på et rigt og historisk 
byliv omkring Gammel 
Kongevej, København Zoo, 
Frederiksberg Rådhus 
og Frederiksberg Have 
samt specialforretninger, 
spisesteder og kendte brands.

Landbohøjskolens Have
Copenhagen Business School

Frederiksberg Metro
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Nyrenoveret 
og kultur- 
historisk   
kontormiljø

Ejendommen, som bl.a. huser Scandic 
Hotel og Falkoner Salen, har i årtier dan-
net ramme for besøgende fra nær og fjern 
og har i dag en bred anvendelse. Bymiljø-
et er derfor fyldt med biografgængere, ho-
telgæster og købeivrige frederiksbergere.

Fra Falkoner Allé 7 er der adgang til 
ejendommens kontorfløj, hvor der udover 
kontorer er tandlægeklinik, en 3 Falke 
Møbler-butik, en B&O-butik og andre 
erhvervsdrivende.



Lyse, luftige og 
fleksible faciliteter

Etagen er lys og rummer mange indretningsmuligheder, som kan matche jeres behov. Lejemålet rum-
mer en reception og 6 kontorer ud til Howitzvej og er indrettet med nyistandsatte toiletkerner og et nyere 
tekøkken. Kontorerne kan benyttes til enkeltmandskontorer eller som 2- til 4-personers kontorer. Lejemå-
let har grå linoleumsgulve og hvide systemlofter med indbygget belysning. Alt i nyrenoverede omgivelser, 
som giver et optimalt indeklima og godt med lys til et behageligt arbejdsmiljø.



LejemålFalkoner Allé 7

Sal m2

1. sal 335 m2 

Lejevilkår

Falkoner AlléHowitzvej

Overtagelse Efter aftale

Stand Efter aftale

Depositum kontant 6 måneders leje

Opsigelsesvarsel 6 måneder

Uopsigelighed for lejer Efter nærmere aftale

Uopsigelighed for udlejer Efter nærmere aftale

Årlig regulering af lejen NPI min. 2 pct. 

Energimærkning B

Momspligtig Ja



Lejepriser

Alle priser er eksklusive moms.

Pr. m2/år Pr. måned Pr. år

Leje 1.650 kr. 46.063 kr. 552.750 kr.

Skatter og afgifter 100 kr. 2.792 kr. 33.500 kr.

Aconto drift Inkl. Inkl. Inkl.

Aconto vand og varme Inkl. Inkl. Inkl.

Samlet leje 1.750 kr. 48.854 kr. 586.250 kr.



Lejemålet

1. sal, 335 m2

Rummelige lokaler med et 
væld af indretningsmulig-
heder og gode faciliteter 
med lys og luft til arbejds-
dagen.

Falkoner AlléHowitzvej



Vil du vide mere? 
Ring til Asset Manager  
Niels Helmer på 91 36 66 05



Kort og godt
Falkoner Allé 7

ADRES SE
Falkoner Allé 7, 1. sal
2000 Frederiksberg

DET GRØNNE
Vil du ud i det grønne i løbet 
af arbejdsdagen, kan du tage 
spadseretur i det fantastiske 
Frederiksberg Have, som ligger i 
nærhed af ejendommen.

PARKERING
Tager du bilen på arbejde, er det 
muligt at leje parkeringspladser i 
ejendommens p-kælder, der ligger på 
bagsiden af bygningen.

OFFENTLIG TR ANSPORT
Metroen ved Frederiksberg Centret 
ligger 2 min. gang væk, hvorfra du 
både kan tage med Metroring 1 
(mod f.eks. KBH H og Nørrebro) og 
Metroring 2 (mod f.eks. Nørreport og 
Københavns Lufthavn). Nærmeste 
busstoppested ligger lige så tæt på.

CYKELPARKERING
Cyklen kan parkeres i cykelparkering 
langs Falkoner Allé og på Howitzvej 
samt ved Frederiksberg Centret. 

EJENDOMMEN
Ejendommen er opført i 1955 og 
rummer knap 30.000 m2, som er 
udlejet til hotel, kontor og detail. 
Ejendommen gennemgik i 2019 
omfattende ombygning og 
totalrenovering.

OMR ÅDET
Lige uden for døren findes både 
caféer, restauranter 
og kaffebarer. Desuden er der 
optimale indkøbsmuligheder i 
Frederiksberg Centret, som ligger lige 
ved siden af. 



Kontakt mig for en  
fremvisning

N I E L S H E LM E R

Asset Manager

   +45 91 36 66 05

    nihe@atp-ejendomme.dk


