AMAGER STRANDVEJ 403, 2770 KASTRUP
SAG: 20608
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Scanport Glasværk
Velkommen til Scanport Glasværk - et skønt flerbrugerhus tæt på
vandet og byen. Husets indretning i fællesområderne fanger den
rå stemning fra det gamle glasværk og sørger for inspirerende og
optimale lejemål.
Scanport Glasværk tilbyder de bedste rammer for din virksomhed:
•

Store vinduer der sikrer den bedst mulige udsigt over
Øresund

•

Selv fra de lavere beliggende etager er der en enestående
udsigt over de grønne områder ved Kastrup Strandpark og
Amager Strandpark med Københavns spir og tårne i baggrunden

•

Fantastisk, fælles tagterrasse

•

En bæredygtig virksomhedsprofil med bl.a. DGNB certificering, herunder fokus på godt indeklima, blandt andet i form af
køl og ventilation

•

Plads til ca. 275 medarbejdere

•

Effektiv arealudnyttelse - ca. 15 m² pr. medarbejder

•

Gode parkeringsmuligheder på terræn og i parkeringskælder

•

Fællesfaciliteter såsom personalerestaurant, loungeområde,
fælles møderum og terrasse på terræn, hvor frokosten kan
nydes

•

Adgang til fitness, wellness, skybar og restaurant via Scandic
Hotel

•

Møde og konferencefaciliteter på Scandic Hotel og Huone
Event & Konferencecenter. Se mere på side 11.

•

For inspiration til indretning og materialevalg, se mood board
bagerst i prospektet.
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Metro
Det bliver ikke meget lettere at komme til og fra arbejde. Scanport
Glasværk er beliggende blot 500 meter fra Kastrup Metrostation.
Med åbningen af Cityringen og Nordhavnslinjen er det nu muligt at
nå næsten hele byen på ganske kort tid - perfekt for medarbejdere
der bor i byen.






Københavns Lufthavn er kun et enkelt stop væk med Metro, og beliggenheden er derfor oplagt for virksomheder med internationale
kunder og samarbejdspartnere.

 


  


 

 

 




 



 







 







 










 

 



  
 





 

 

  



 

 

M1 - Vanløse - Vestamager
M2 - Vanløse - Københavns Lufthavn



M3 - Cityringen
M4 - Nord og syd åbner 2020 og 2024
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Amager Strandvej 403
Buslinje 5C og 36

50 m

Kastrup St.

500 m

Københavns lufthavn

750 m

Øresundsmotorvejen

750 m

Øresundsbroen

750 m
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Første række til Øresund
Ejendommen har en unik beliggenhed tæt på rekreative områder,
men har samtidig fantastisk infrastruktur med gåafstand til Kastrup
Metrostation, et øjebliks kørsel fra Øresundsmotorvejen, Øresundbroen og Københavns Lufthavn.
Området omkring Scanport Glasværk er præget af et internationalt miljø med en strategisk placering tæt på både Øresundsbroen
og Københavns Lufthavn. Der er mulighed for på bedste vis at eksponere din virksomhed, da ejendommen er meget synlig både fra
Øresundsmotorvejen og indflyvningen til Københavns Lufthavn.
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Fantastisk nærområde
Scanport Glasværk har en helt unik beliggenhed ved Øresund og
er tæt på både strand, havnebad, lystbådehavn og meget andet.
Som lejer i Scanport Glasværk får du en skøn udsigt over Øresund
og har en helt speciel mulighed for at bringe det bedste fra naturen
og vandet ind i hverdagen. Når vejret tillader det, er det muligt
at nyde frokosten udendørs med udsigt over hyggelige Kastrup
Lystbådehavn.
Området byder desuden på hyggelige steder som den velbesøgte
Café Kystens Perle og Den Blå Planet.
Amager Strand ligger ganske tæt på og giver god mulighed for at
balancere arbejdsliv og fritid. Tag en løbetur ved Amager Strandpark eller benyt et af de mange tilbud som eksempelvis kitesurfing,
beachvolley mv.
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Benyt de pragtfulde faciliteter på Scandic CPH Strandpark
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Alt du behøver - lige ved døren
Scandic Hotel
Scandic Hotel ligger som nærmeste nabo til Scanport Glasværk og giver en unik
mulighed for at benytte hotellets faciliteter og services i dagligdagen:
•
•
•
•

Møde- og konferencefaciliteter
Fitness
Wellnessafdeling
Skybar og restaurant

Huone Kastrup
Huone Konferencecenter ligger lige på den anden side af Amager Strandvej, ca.
100 meter fra Scanport Glasværk. Her er der mulighed for at afholde ”almindelige”
møder, mellemstore workshops og seminarer, konferencer mv.
Konferencecenteret tilbyder 22 unikke og kreative møde- og eventlokaler med
plads til mellem seks og 300 personer.

Nyd den fantastiske udsigt fra tagterrassen
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Lejemålsoversigt
Etage

Areal i m2

Årlig leje i m2

Årlig leje

Månedlig leje

Månedlig leje inkl. driftsudgifter

Stueetage

344

1.550

533.200 kr.

44.433 kr.

52.460 kr.

1. sal

1.013

1.550

1.570.150 kr.

130.846 kr.

154.483 kr.

2. sal, lejemål A

504

1.550

781.200 kr.

65.100 kr.

76.860 kr.

2. sal, lejemål B

512

1.550

793.600 kr.

66.133 kr.

78.080 kr.

3. sal

1.015

1.650

1.674.750 kr.

139.563 kr.

163.246 kr.

4. sal

1.015

1.650

1.674.750 kr.

139.563 kr.

163.246 kr.

5. sal

116

1.750

203.000 kr.

16.917 kr.

19.623 kr.

4.519

Gns. 1.600

7.230.650 kr.

602.554 kr.

707.998 kr.

Kontor i alt
Kælder

9-88

Økonomi og lejevilkår
Adresse

Amager Strandvej 403, 2770 Kastrup

Kommune

Tårnby

Sagsnummer

20608

Anvendelse

Kontor

Driftsudgifter

280 kr. pr. m²/år

Forbrugsudgifter

145 kr. pr. m²/år

Lejerforeningsbidrag*

65 kr. pr. m²/år

Depositum

Kontant svarende til 6 mdr. leje

Betaling

Kvartalsvis forud

Lejeregulering

Nettoprisindeks, min. 2,5 %

Momsregistret lejemål

Ja

Indflytning

6-8 måneder fra aftaleindgåelse

Uopsigelighed

Efter nærmere aftale

Parkering**

Terræn

P-kælder

Pr. p-plads

1.000 kr./mdr.

1.500 kr./mdr.

Energiklasse

Endnu ikke udarbejdet

*Lejerforeningsbidrag indeholder udgifter til drift, renholdelse og vedligehold af personalerestaurant
**Der tildeles 1 parkeringsplads pr. 100 m² lejet arel

Stueplan, fællesfaciliteter
Personalerestaurant

85 spisepladser

ABA

Frokostmøderum med 10 pladser

N
ETAGE 0
Kantinen
85 spisepladser
Frokostmøderum 10 pladser
Lejemål
24 kontorarbejdspladser

Stueplan, kontor

I lejemålet

Indretningsforslag

2 mødelokaler
Adgang til terrasse
2 breakoutområder
Tekøkken
Garderobe
Print/depot
2 toiletter

24 arbejdspladser
344 m²

ABA

Indretningsforslaget er vist
med borde på 160 x 80 cm.

N
ETAGE 0
Kantinen
85 spisepladser
Frokostmøderum 10 pladser
Lejemål
24 kontorarbejdspladser

1. sal
Indretningsforslag

52 arbejdspladser
1.013 m²
Indretningsforslaget er vist
med borde på 160 x 80 cm.

I lejemålet
2 flex. rum (phonebooth/study)
4 mødelokaler (8-12 personer)
Breakout zone (24 personer)
Projektzone
Reception in-suite
Printrum
2 tekøkkener
Garderobe
Loungeområde

ETAGE 1 - Aktivitetsbaseret lejemål
52 arbejdspladser
2 flex.rum (phonebooth/study)
4 mødelokaler 8-12p

2. sal
Indretningsforslag - mulighed for opdeling af etage

28 arbejdspladser
504 m²
Indretningsforslaget er vist
med borde på 160 x 80 cm.

I lejemålet
2 flex. rum (phonebooth/study)
2 mødelokaler (6-8 personer)
2 projektzoner
Printrum/depot
Tekøkken
Garderobe

ETAGE 2 - Halv etage
Aktivitetsbaseret lejemål
28 arbejdspladser
2 flex.rum (phonebooth/study)

3. sal
Indretningsforslag

60 arbejdspladser
1.015 m²
Indretningsforslaget er vist
med borde på 160 x 80 cm.

I lejemålet
2 flex. rum (phonebooth/study)
3 mødelokaler (6-8 personer)
Breakout zone (32 personer)
2 projektzoner
3 lounges
Reception in-suite
Printrum
2 tekøkkener
3 garderober

før 18x4

ETAGE 3 - Lejemål
60 arbejdspladser
2 flex.rum (phonebooth/study)
3 mødelokaler 6-8p

4. sal
Indretningsforslag

60 arbejdspladser
1.015 m²
Indretningsforslaget er vist
med borde på 160 x 80 cm.

I lejemålet
2 flex. rum (phonebooth/study)
3 mødelokaler (6-12 personer)
Breakout zone (28 personer)
3 åbne mødeområder
2 lounges
Printrum
2 tekøkkener
3 garderober

ETAGE 4 - Lejemål
60 arbejdspladser
2 flex.rum (phonebooth/study)

5. sal
Board room og tagterrasse

116 m²

Boardroom
Tekøkken
Loungemiljø
Fleksibelt rum med forskellige
siddemuligheder

Møde/fællesfaci

ETAGE 5 - Boardroom-scenarie B
1 Tekøkken
Lounge miljø
Fleksibelt rum med forskellige
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