"Vi hjälper dig till din nya lokal"
Sök lokal

Flyttjänster

Checklistan Hyresnivåer

Annonsera

Kontakta oss

Jägerhorns Väg 11
Information

Alla lediga lokaler från Jones Lang
LaSalle AB
ID: 294247
Företag:
Jones Lang LaSalle AB
Hemsida:
http://www.jllsweden.se
Typ av lokal:
Industri/Kontor/Lager
Yta:
320 till 640m²
Stad: Stockholm
Stadsdel: Kungens Kurva
Adress: Jägerhorns Väg 11
Stockholm, Kungens Kurva, 320 till 640m²

Kontaktuppgifter
Rolf Marias
072-992 2123
Maila mig

Lager/produktion/kontor i bra läge vid Kungens Kurva.
En funktionell lokal i två plan: (Obs! Går även att hyra ett plan separat!)
Lager BV med stor lastport. Takhöjd 3,30 m. Det finns pentry och WC.
Intrycket man får är stort, rent och fint!
Fräscht kontor 1 tr. med kontorsrum i olika storlekar. Väldigt ljust och fint. Det
går även att öppna upp lokalen ännu mer. Lokalen har även ett konferensrum,
pentry med matplast och WC.

Extra
Intresseanmälan

Till lokalen ingår 19 p-platser varav ca 8 i inhägnad uppställningsyta.

Alla bilder (14)

Kommunikationer

Skicka till mail

Fastigheten ligger bara 500 m från E4/E20 vilket gör den väldigt lättillgänglig med
bil.

Visa på karta

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Service

Dela faktabladet

Stort utbud av service restauranger, shopping mm. Dessutom når du Skärholmens
köpcentrum på endast två minuter med bil. ett flertal busslinjer finns i området och du
tar dig snabbt och smidigt till de större knutpunkterna som t ex. Skärholmens
Centrum. Närmaste T-bana är Skärholmens Centrum ca 10 min promenad.

Skriv ut
Spara som PDF

PDF-dokument
Ritning ÖV
Ritning BV

RSS
Få senaste lokalerna direkt i din
mobiltelefon, mailklient eller annan
RSS-läsare.
Lokalfeeden »

Övriga Sverige
Testa någon av våra andra sajter för
lokaler!
LokalerGöteborg.se »
LokalerÖresund.se »
Lokalnytt.se »

Kontakta oss
Lokalförlaget i Göteborg AB
Trädgårdsgatan 1
411 08 Göteborg
info@lokalnytt.se
Om licenser och cookies »

LokalerStockholm.se är det självklara valet för dig som söker lediga lokaler i Stockholm. Vare sig det gäller kontorslokaler,
butikslokaler eller lagerlokaler. Kort sagt; vill du hyra kontor, butik eller lager i Stockholm har du kommit rätt!
Och om du är fastighetsägare med lokaler att hyra ut i Stockholm är det hit du ska vända dig. Vi har lång branscherfarenhet, ett
högt anseende på marknaden och ett mycket brett kontaktnät. Med andra ord så når du helt rätt målgrupp om du marknadsför
dina lediga lokaler här på LokalerStockholm.se.
Genom att använda vår webbtjänst godkänner du vår vår Integritetspolicy.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

