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NYROPSGADE 37, 1602 KØBENHAVN V
VIL DU VIDE MERE - RING TIL ASSET MANAGER SØREN KROHN NIELSEN PÅ +45 20 52 20 29

Areal:  1.401 m2  

Anvendelse: Kontor

N37 - Københavns nye kontorhus
Velkommen til N37 i Nyropsgade, hvor en klassisk rødstensejendom fra 1947 danner rammen 
om en række nyindrettede kontormiljøer, fælles loungeområder, mødecenter og kantine.  
Alt i eksklusive materialer. 
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P-hus

Hovedbanegården

Tivoli

Midt i det livlige centrum af 
København ligger Nyropsgade 
som en relativt stille oase 
mellem byens store trafi kårer. 
Her er du både tæt på 
parkering, offentlig transport, 
byens puls og de grønne 
åndehuller ved søerne.  

Vesterport Station

Skt. Jørgens Sø

Rådhuspladsen

Axel Towers



Klassisk 
ejendom med  
nyrenoveret 
og stilsikkert 
interiør 

N37 er opført i bedste Bauhaus-stil, og 
det rå, funktionelle og industrielle går igen 
i kontorhusets indre. Her er det de solide 
materialer, der taler deres tydelige sprog, 
og detaljer i sandsten, støbejern, træ og 
mursten, der dominerer.

Ejendommen er i 2022 blevet renoveret i 
tæt dialog med Vilhelm Lauritzen Archite-
cts. 

Resultatet er et moderne kontorhus med 
lyse og åbne kontormiljøer, optimalt inde-
klima samt fælles mødecenter og kantine i 
arkitektonisk særklasse. 



Lys, luft og rå detaljer 

De åbne kontoretager har en gennemgående bærende væg med blotlagt murværk. Det skaber luftige og 
gennemlyste lokaler og giver stor fleksibilitet i indretningen med mulighed for både storrumsmiljøer eller 
mindre kontorer og mødelokaler. 

På hver etage danner eksklusive tekøkkener og tilhørende loungeområder et naturligt samlingssted og 
giver plads til uformelle møder.



LejemålNyropsgade 37

Sal m2

5. sal

6. sal

784 m2 

617 m2

Lejevilkår

1622 - Nyropsgade 37, København K

Nyropsgade

Overtagelse Efter aftale

Stand  Nyistandsat med 
eksisterende indretning

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 dog mindst 2 pct. 

Energimærkning C*

Momspligtig Ja

* Forventes opjusteret til energimærke B1



Lejemålet - 5. sal

5. sal, 784 m2

Lyst og fleksibelt lejemål 
med åben planløsning og 
mange indretnings-
muligheder, samt eget 
tekøkken i eksklusive 
materialer.



Lejepriser - 5. sal, 784 m2

Alle priser er eksklusive moms.

Pr. m2/år Pr. måned Pr. år

Leje 1.750 kr. 114.333 kr. 1.372.000 kr.

Lejerforening 84 kr. 5.488 kr. 65.856 kr.

Aconto drift 
inkl. skatter og afgifter

496 kr. 32.405 kr. 388.864 kr.

Aconto vand og varme 125 kr. 8.167 kr. 98.000 kr.

Samlet leje 2.455 kr. 160.393 kr. 1.924.720 kr.



Lejemålet - 6. sal

6. sal, 617 m2

Lejemålet øverst i ejen-
dommen byder på tekøk-
ken, en åben planløsning 
med stor fleksibilitet og 
masser af dagslys, skrå-
vægge, kviste og franske 
altaner mod gaden. 



Lejepriser - 6. sal, 617 m2

Alle priser er eksklusive moms.

Pr. m2/år Pr. måned Pr. år

Leje 1.750 kr. 89.979 kr. 1.079.750 kr.

Lejerforening 84 kr. 4.319 kr. 51.828 kr.

Aconto drift 
inkl. skatter og afgifter

496 kr. 25.503 kr. 306.032 kr.

Aconto vand og varme 125 kr. 6.427 kr. 77.125 kr.

Samlet leje 2.455 kr. 126.228 kr. 1.514.735 kr.



Vil du vide mere? 
Ring til Asset Manager  
Søren Krohn Nielsen  
på +45 20 52 20 29



Kort og godt
N37

ADRES SE
Nyropsgade 37
1604 København V

DET GRØNNE
Søerne er placeret blot et stenkast fra 
ejendommen. Som et lille åndehul i 
København er de oplagte at besøge 
i forbindelse med frokostpausen, 
gående møder eller efter arbejde. 

PARKERING
Bilen parkerer du nemt lige uden for 
døren i P-huset under Nyropsgade.

OFFENTLIG TR ANSPORT
Vesterport Station kan nås på kun 
få minutter, ligesom Københavns 
Hovedbanegård og Metroen på 
Rådhuspladsen også ligger i 
gåafstand fra ejendommen. Herfra 
er der eksempelvis kun 3 minutter til 
Nørreport Station og 15-20 minutter til 
lufthavnen. 

CYKELPARKERING
Cyklen kan parkeres i ejendommens 
gård. 

EJENDOMMEN
Ejendommen er opført i 1947 og 
rummer godt 4.700 m2, som i dag 
er fordelt på kontorlejemål og 
fællesarealer. 

OMR ÅDET
Lige uden for døren findes både 
caféer, restauranter og kaffebarer. 
Desuden er der optimale 
indkøbsmuligheder med Strøget og 
Købmagergade i nærheden. 



Kontakt mig for en  
fremvisning

S Ø R E N K RO H N N I E L S E N

Asset Manager

   +45 20 52 20 29

    jjj@atp-ejendomme.dk

L Æ S M E R E O M O S H E R :

atp-ejendomme.dk/aarsrapport


