


Centerpoint ___ A new destination

Destinations are not determined  
by size alone but by their ability  
to capture the imagination. 

Centerpoint has a story to tell,  
a story about people and place, 
nature and nurture. 

Egy irodaház jelentőségét nem  
csupán a mérete határozza meg,  
hanem az is, hogy képes-e  
megragadni a képzeletet. 

A Centerpoint története emberekről, 
épületekről, természetről és 
gondoskodásról szól.
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Centerpoint, Budapest is a 
75,000m2 state-of-the-art office 
development, in the heart of 
District 13. It is being delivered by 
GTC Hungary and will provide a 
combination of retail and leisure on 
the ground floor with flexible and 
efficient offices above. Delivery is  
in two phases. 

Phase One is the re-imagination 
of an iconic office landmark and 
completes Q2 2022. Phase Two is a 
brand new adjoining development, 
completing 2024. On completion, 
these two phases will internally 
combine providing a seamless 
business community where 
connections can be formed.

A 75.000 négyzetméteres 
Centerpoint a fővárosi irodapiac 
egyik különleges fejlesztése, amelyik 
a XIII. kerület szívében, a GTC 
Magyarország fejlesztésében valósul 
meg. A két fázisban megújuló, illetve 
kibővülő komplexum rugalmasan 
alakítható emeleti szintjein irodák, 
a földszintjén üzletek és szabadidős 
létesítmények kapnak helyet.

A 2022 második negyedévében 
befejeződő első szakasz az 
emblematikus Centerpoint 
irodaépület újragondolása és 
felújítása, amelyhez – a projekt 
második fázisában, 2024-ben 
– egy vadonatúj irodafejlesztés 
is kapcsolódik. Ez az egymással 
szervesen összekapcsolódó  
két szakasz olyan egyedi  
üzleti környezetet teremt, 
ahol minden a közösség- és 
kapcsolatépítést szolgálja.

Centerpoint ___ A new destination Centerpoint 
delivers forward 
thinking space 
for progressive 
professional 
business.
A Centerpoint 
korszerű 
hátteret nyújt a 
professzionális 
üzleti 
tevékenységhez.
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Centerpoint is an exemplar 
of forward thinking office 
accommodation and it responds 
to the evolving needs of today’s 
most progressive business. These 
businesses understand that their 
employees are their greatest asset 
and therefore understand that their 
offices play a significant part in the 
attraction and retention of the very 
best talent. GTC Hungary, recognise 
the importance of this and are 
committed to delivering the very 
best, with amenity and service at 
Centerpoint’s core.

Phase One delivers 40,000m2 and 
Phase Two, 35,000m2 of state-of-
the-art office space. These Phases, 
once fully complete, will be able 
to provide single floors of close 
to 9,000m2. Equally, with three 
receptions and five cores, these 
floors can be subdivided in to 
multiple demises.

A Centerpoint kiváló példa arra, 
hogyan tud egy irodaépület 
megfelelni a dinamikusan fejlődő 
vállalatok szerteágazó elvárásainak. 
Ezek a cégek már tisztában vannak 
azzal, hogy a legnagyobb értéket 
a munkavállalóik jelentik, és jól 
tudják azt is: a munkakörnyezetnek 
kulcsszerepe van abban, hogy 
megszólítsa és megtartsa a 
kiemelkedő tehetségeket. 
Mindezeket felismerve a  
- GTC Magyarország prémium-
irodaminőséget és -szolgáltatásokat 
kínál a Centerpointban. 

A projekt első szakaszában 40.000, 
a másodikban 35.000 négyzetméter 
korszerű és színvonalas 
irodatér születik. A fejlesztések 
eredményeként mintegy 9.000 
négyzetméteres szintek jönnek létre, 
amelyek tagolását megkönnyíti a 
komplexum három recepciója és hat 
központi lépcsőháza.

Centerpoint ___ A new destination
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Az utcáról belépve azonnal 
magával ragad a recepciók 
nagyvonalú eleganciája. Az épület 
kialakításakor felhasznált anyagok 
minősége a jövőbeni bérlők 
modern szemléletét, céltudatos 
gondolkodásmódját tükrözi.

Minden bejárat markáns és egyedi 
karakterű. A Petneházy utca felőli 
bejáratnál mindháromból ízelítőt 
kapunk. A jobbján található életteli 
juice bárt három oldalról víz veszi 
körül, mögötte pedig felsejlenek 
az épületegyüttes jellegzetes belső 
kertjei.

A legújabb épület főbejáratának 
minden vonása ugyanazt a 
részletek iránti igényességet 
tükrözi, amely a komplexum 
többi részére is jellemző. Egyúttal 
bepillantást enged a belső 
kertekbe, ahová csak az itt 
dolgozók léphetnek be.

A két bejárat közötti recepció 
közvetlen összeköttetésben 
áll az épület középpontjával, 
ahol a leginkább érzékelhető 
a Centerpoint különleges 
közösségteremtő energiája.

First impressions count when  
you walk from the street into  
striking reception spaces.  
The quality of the finishes and 
fittings reflect the aspirations of 
occupiers, looking to demonstrate 
their progressive ambitions.

Each entrance has a unique and 
very distinctive character. From the 
historic entrance off Petnehazy utca, 
it reveals the distinctive reception 
features familiar with all three. 
However, to its right is a bustling 
juice bar, surrounded by water on 
three sides, with the recognisable 
signature gardens behind. 

The principle entrance in to the 
brand new phase, continues the 
attention to detail seen within 
its sibling spaces. However, a 
tantalising glimpse beyond, reveals 
the gardens, accessible only to a 
privileged few.

Set between both of these is a 
reception with direct access to the 
very core of this development. Here, 
more than the others, the beating 
heart of a unique community is 
most apparent. 

A prominent feature ceiling 
above all receptions eludes 
to the secret landscaped 
gardens hidden within.

A recepciók fölötti látványos 
mennyezetkialakítás ízelítőt 
kínál az épületen belül 
található rejtett, gondozott 
kertekből.
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A terrace floating over water 
and a glass pavilion behind 
that houses the Juice Bar.

A vízen terasz lebeg, mögötte 
látható az üvegpavilon, ahol 
a juice-bár található.



The central reception, reveals the 
unifying component of each phase. 
This is where community is born and 
collaboration seamlessly flourishes.

Flanked by two beautifully 
landscaped gardens, this central 
‘avenue’, is filled with natural 
daylight. Behind this double height 
glazing, is a flexible space that can 
accommodate conference facilities, 
breakout zones and a communal 
coffee shop with al fresco seating 
that spills out in to the garden 
spaces beyond.

This is where lifestyle and workstyle 
co-exist.

A központi recepció felfedi 
és kézzelfoghatóvá teszi a két 
ütemben zajló fejlesztés szervesen 
összetartozó kulcselemeit. Ez az a 
hely, ahol közösség születik, teret 
kínálva az együttműködésnek, a 
közös munkának.

Természetes napfény ragyogja 
be a központi sétányt, amelyet 
két gyönyörűen parkosított udvar 
szegélyez. A dupla magasságú 
ablakok mögötti tér, melynek 
szabad ég alatti terasza egészen 
az udvarig nyúlik, rugalmasan 
alakítható: konferenciateremként, 
pihenőtérként és közösségi 
kávézóként egyaránt használható.

Az életstílus és munkastílus 
találkozása.

A light-filled hall 
and destination 
where people 
can connect and 
collaborate.
A fényárban úszó 
előcsarnok az 
összekapcsolódás 
és az 
együttműködés 
helyszíne.

Centerpoint ___ A sense of arrival
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Conference facilities, with 
catering and IT support, 
available for occupiers and 
external businesses to hire.

A cateringet és 
IT-támogatást is biztosító 
konferenciaterem a bérlők 
és külső cégek számára 
egyaránt elérhető.
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Designed by architects Atelier 
Thomas Pucher and Hungarian 
architects Banati + Hartvig, this 
striking island site conceals a 
nurturing core - 4,000m2 of  
verdant pocket parks, balconies  
and terraces.

This landscaped gardens will 
facilitate countless connections 
encouraging community at the 
building’s heart. Tranquil ‘hanging’ 
terraces festoon the upper levels 
of Phase Two providing unique 
viewpoints in to the gardens below.

On top of Centerpoint are concealed, 
private spaces for the occupiers of 
the upper floors. From these decked 
vantage points, the occupants can 
enjoy unparalleled views.

Az Atelier Thomas Pucher, valamint 
a Bánáti + Hartvig Építésziroda által 
tervezett különleges épület igazi 
kincset rejt: zöldellő parkok, erkélyek 
és teraszok 4.000 négyzetméter 
összterületű együttesét.

A parkosított udvarok teret adnak 
a közösségépítéshez, fontos a 
szerepük abban, hogy az itt dolgozók 
egy közösség részének érezzék 
magukat. A legújabb épület felső 
szintjeinek nyugalmat árasztó 
függőteraszairól kivételes kilátás 
nyílik a lenti udvarokra.

A Centerpoint legfelső szintjén 
elkülönített, privát terek állnak a felső 
emeletek bérlőinek rendelkezésére, 
akik a kilátópontokból élvezhetik a 
páratlan panorámát.

The gardens  
will encourage  
countless  
connections.
Egyéni 
kialakításának 
köszönhetően a 
kert ezer szállal 
kapcsolódik 
az épülethez 
és a benne 
dolgozókhoz.

Centerpoint ___ Hidden gardens
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People and Place

Centerpoint ___ People and Place

Conceptually this building 
follows a principle that architects 
create spaces and people create 
places. However, our new world, 
post pandemic, is set with new 
challenges. 

Centerpoint recognises and 
addresses the health and hygienic 
safety requirements that now 
concern business and their 
employees. Centerpoint listens 
and balances a healthy working 
environment with a happy working 
environment. This gravitational 
centre, encourages community, 
actively promotes relaxation, 
communication and collaboration.

Centerpoint will become a place 
with people, and their wellbeing, 
at its heart - a place that ensures 
employees will want to come to  
work rather than feel they have to 
come to work.

Az építészek teremtik meg a formát, 
amelyet az emberek töltenek meg 
tartalommal – vallják az épület 
tervezői. A koronavírus-járvány utáni 
világ azonban mindannyiunkat új 
kihívások elé állít.

A Centerpoint maradéktalanul 
megfelel azoknak az egészségügyi 
és higiéniai biztonsági 
követelményeknek, amelyeket 
a vállalatok és az alkalmazottak 
elvárnak egy munkahelytől. A 
Centerpoint egyensúlyt teremt az 
egészséges és boldog munkahelyi 
környezet között. Gravitációs 
központként összehozza a 
közösséget, lehetőséget kínálva a 
pihenésre, a kapcsolatteremtésre és 
a közös munkára.

A Centerpointban az ember áll a 
középpontban: a munkakörnyezet 
minősége önmagában olyan érték, 
amely átalakítja a munkához és a 
munkahelyhez fűződő viszonyát.

Right__
Health and wellbeing come 
first. Areas for reflection and 
contemplation, as well as 
a fully equipped gym and 
plenty of cycle facilities 
ensures a different kind of 
lifestyle for work.

Jobb__
Az egészség és az irodai 
jóllét a legfontosabb. Az új 
típusú munkavégzést segítik 
elő az egyéni munkavégzésre 
(elvonulásra) alkalmas terek, 
a teljeskörűen felszerelt 
edzőterem és a nagyszámú 
kerékpártároló is. 

A center point  
that encourages  
community  
and promotes  
interaction.
A Centerpoint 
ösztönzi a 
közösségépítést, 
az új kapcsolatok 
kialakítását és a 
közös munkát.
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Centerpoint amenities include:
- Multiple entrances and receptions 
- 24 hour security 
- Conference facilities and meeting rooms 
- Flexible workspace and breakout space 
- Juice bar, café and restaurants 
- Fitness facility 
- ATM, post office and hairdresser 
- 3,400m2 of ground floor street retail 
- Over 4,000m2 of internalised gardens 
- Multiple garden water features 
- Expansive roof terraces on upper levels 
- 500+ visitor and occupier car parking 
- Electric car charging stations 
- Car wash 
- Bicycle storage 
- Lockers, showers and changing facilities

Szolgáltatások 
- Több bejárat és recepció 
- 24 órás biztonsági szolgálat 
- Konferenciatermek és tárgyalók 
- Rugalmas munkaterület és pihenőtér 
- Juice-bár, kávézók és éttermek 
- Fitneszterem 
- ATM, posta és fodrász 
- A földszinten 3.400 négyzetméteren üzletek 
- Több mint 4.000 négyzetméternyi belső kert 
- Kerti csobogók 
- Tágas tetőteraszok a felső szinteken 
- 500+ parkoló a bérlőknek és látogatóknak  
- Elektromosautó-töltőállomások 
- Autómosó 
- Kerékpártárolók 
- Zárható szekrények, zuhanyzók és öltözők

Centerpoint ___ People and Place Cool and calm, 
Centerpoint 
is setting new 
standards and 
providing new 
amenity.

Stílusos és 
kiegyensúlyozott 
– a Centerpoint 
új minőséget 
teremt új 
szolgáltatásokkal
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Centerpoint ___ Nature and nuture

Nature and nurture

Left__
Shaded gardens with 
tranquil settings set 
within the buzz of a busy 
business community.

Bal__
Az árnyas kert a nyugalom 
oázisa a nyughatatlan, 
mindig pezsgő üzleti 
környezetben.

Modern, aspirational architecture 
on the exterior, original and 
inspiring workspace within its 
interior, Centerpoint is set to deliver 
exciting, new standards for modern 
offices in Budapest. 

The landscaped gardens, water 
features, open terraces and natural 
daylight provide an abundance of 
tranquillity, peace, and harmony. 
No longer monoliths of steel and 
glass to corporate enterprise but a 
cathedral for the spirit and soul of 
its inhabitants. 

Centerpoint provides a very  
different take on the bustling  
urban office environment.

Modern és céltudatos építészeti 
megoldásaival, valamint eredeti 
és inspiráló munkakörnyezet 
kialakításával a Centerpoint új, 
minőségi sztenderdet képvisel a 
fővárosi irodapiacán.

A természetes napfény, a belső 
kertek, a csobogók és a nyitott 
teraszok nyugalmat, békét 
és harmóniát árasztanak. A 
nagyvállalatok csupa üveg és 
acélmonolitjai helyett felszabadító 
élményt jelent az emberléptékű és 
emberközpontú közösségi tér.

A Centerpoint átalakítja az örökké 
nyüzsgő, rohanó irodai életről 
bennünk élő képet.

Hanging terraces 
connect the  
office floors to  
the verdant 
gardens below.
Az irodai szinteket 
függőteraszok 
kötik össze a 
zöldellő földszinti 
udvarokkal.
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The gardens 
provide  
tranquillity, peace 
and harmony.
A belső kert 
nyugalmat, békét 
és harmóniát 
áraszt.

The Centerpoint gardens are an 
oasis of peace and tranquillity, a 
refuge from the day to day pressures 
of the office. The ability to retire, 
breath, reflect and channel one’s 
thoughts is a luxury afforded to few.

Centerpoint offers this luxury to 
those fortunate to work within 
its walls. On so many levels 
this business environment 
accommodates people. Its 
comprehensive natural amenities 
enable its occupants to nurture the 
mind, body and soul.

A Centerpoint zöld oázisai 
menedéket nyújtanak a mindennapi 
munkával járó stressz elől. 
Csak keveseknek adatik meg 
munkahelyükön az elvonulás, a 
csendes elmélyült gondolkodás 
luxusa.

A Centerpoint ezt a luxust 
kínálja a falai között dolgozó 
szerencséseknek: olyan munkahelyi 
környezetet, amely őket állítja 
a középpontba. Természetes 
adottságai egyaránt kényeztetik az 
elmét, a testet és a lelket.

Centerpoint ___ Nature and nuture
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Centerpoint ___ Well Connected

Key:

   Tram  Villamos
   M1 Metro  M1 metró
   M2 Metro  M2 metró
   M3 Metro  M3 metró
   M4 Metro  M4 metró 
   Trolley Bus Routes  Trolibusz
   Bus Routes  Autóbuszok
   MÁV  MÁV
   District XIII  XIII. kerület

Centerpoint is located in District XIII, 
the rapidly evolving business district 
for Budapest. The building is on Váci 
út, at its junction with Frangepan 
utca and is within 400 meters of two 
M3 Metro stations - Göncz Árpád 
városközpont and Forgách utca. 

The M3 line provides fast, north 
south connection between District IV, 
through the historic city center and 
beyond to District IX. Access to all 
parts of the city are further enhanced 
with the 1 tram line as well as the 
26, 32, 34, 106, 115, 950 bus routes. 
In addition, bicycle lanes are well 
developed in the area. Budapest Liszt 
Ferenc International Airport can be 
reached within 40 minutes.

Due to its pivotal location, highway 
access is fast and convenient.  
The M0 is within 10 minutes, M3 in  
7 minutes and M1-M7 in 30 minutes.

A Centerpoint a főváros XIII. 
kerületének dinamikusan fejlődő 
üzleti negyedében, a Váci út és a 
Frangepán utca kereszteződésében 
található, mindössze 400 méterre 
az M3 metróvonal két állomásától: a 
Göncz Árpád városközponttól (régi 
nevén Árpád híd), illetve a Forgách 
utcától.

Az M3 metróvonal gyors észak–
déli összeköttetést biztosít a IV. 
és a IX. kerület között a történelmi 
városközponton keresztül. A főváros 
különböző részeivel kiváló  
kapcsolatot teremt az 1-es villamos, 
valamint a 26-os, a 32-es, a 34-es, 
a 106-os, a 115-ös és a 950-es 
buszvonal. A környék kerékpárút-
hálózata is fejlett. A Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtér 40 perc  
alatt érhető el.

Gyorsan és könnyedén elérhetők az 
autópályák is: az M0-s 10, az M3-as 
7, az M1-M7-es autópálya akár 30 
percen belül.

A XIII. kerület 
Budapest 
dinamikusan  
fejlődő üzleti 
negyede.

District XIII  
is Budapest’s  
rapidly evolving 
business district.
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Schedule of Areas
Területkimutatás

All office floors will be efficient, 
flexible and capable of single or 
multiple occupancy. 

Through considered design and 
meticulous engineering, the office 
space will support the changing 
attitudes toward employee needs  
and business occupation. 

Fresh air and tranquil private spaces 
are provided by over 1,080m² of 
terraces that adorn the upper 
levels, external façades and internal 
courtyard.

Centerpoint can accommodate 
all potential densities and future 
growth demands.

A hatékonyan és rugalmasan 
kialakított irodaszintek egy vagy több 
bérlő elhelyezésére is alkalmasak.

Az átgondolt tervezés és az igényes 
kivitelezés révén a munkakörnyezet 
a szakmai munka mellett figyelembe 
veszi a változó dolgozói igényeket is. 

A friss levegőt és a nyugodt, privát 
tereket több mint 1080 négyzetméter 
terasz biztosítja a felső szinteken, 
a külső homlokzatokon és a belső 
udvaron.

A Centerpoint minden lehetséges 
bérlői igényt kielégít: a távolságtartás 
kialakításától a jövőbeli 
létszámnövekedés kereteinek 
biztosításáig.

Phase One
Első Ütem

Phase Two
Második Ütem

Level
Emelet NLA m² GLA m² Terrace m2

Terasz m2 NLA m2 GLA m2 Terrace m2
Terasz m2

Ninth
Kilencedik - - - 1.921 2.013 89

Eighth
Nyolcadik 1.924 2.083 382 3.281 3.354 238

Seventh
Hetedik 3.410 3.695 589 3.697 3.770 56

Sixth
Hatodik 5.235 5.668 - 3.697 3.770 206

Fifth
Ötödik 5.227 5.660 - 3.683 3.756 34

Fourth
Negyedik 5.241 5.676 194 3.682 3.755 174

Third
Harmadik 5.495 5.951 - 3.733 3.806 46

Second
Második 5.482 5.937 - 3.733 3.806 237

First
Első 3.311 3.586 - 3.058 3.131 -

Ground
Földszint 1.950 2.106 1.770 1.671 2.495 1.085

Total
Összesen 37.276 40.364 2.935 32.970 34.910 2.165

All areas are indicative and will need verification on completion. 
Az adatok tájékoztató jellegűek, szükség esetén kivitelezést követően pontosíthatók. 

Centerpoint 
is a striking 
and significant 
addition to the 
District XIII skyline.

A Centerpoint 
a XIII. kerület 
látképének 
meghatározó 
pontja.
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Ground Floor
Földszint

NLA 3.621 m2

GLA 4.601 m2

Terrace __ Terasz 2.855 m2

F R A N G E P Á N  U T C A

P E T N E H Á Z Y  U T C A

L
O

M
B

 U
T

C
A

V
Á

C
I Ú

T

 Reception 
 Recepció

 Office Core 
 Központi lépcsőház

 Retail Units 
 Üzlet

All areas are indicative and will need verification on completion.
Az adatok tájékoztató jellegűek, szükség esetén kivitelezést követően pontosíthatók.

Not to scale. For indicative purposes only.
Nem méretarányos. Csak tájékoztató jellegű.
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135 m2
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CONFERENCE
KONFERENCIATEREM

328 m2CAFE
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BISTRO
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ÜZLET
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160 m2
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212 m2

OFFICE ENTRANCE
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OFFICE
ENTRANCE 

BEJÁRAT

218 BIKE RACKS
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First Floor
Első emelet
Phase One
Első ütem
NLA 3.311 m2
GLA 3.586 m2

Phase Two
Második ütem
NLA 3.058 m2
GLA 3.131 m2

N

Phase One
Első ütem

NLA 5.482 m2

GLA 5.937 m2

Typical Floor
 Tipikus szint

 Phase Two
Második ütem

NLA 3.773 m2

GLA 3.806 m2

 Office Space 
 Iroda

 Office Core 
 Központi lépcsőház

 Terrace 
 Terasz

Not to scale. For indicative purposes only.
Nem méretarányos. Csak tájékoztató jellegű.

PH2 PH2
PH1 PH1

PH2 PH2
PH1 PH1
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Seventh Floor
Nyolcadik szint
Phase One
Első ütem
NLA 3.410 m2
GLA 3.695 m2
Terrace __ Terasz 589 m2

Phase Two
Második ütem 
NLA 3.697 m2
GLA 3.770 m2
Terrace __ Terasz 56 m2

N

33

 Office Space 
 Iroda

 Office Core 
 Lépcsőház

 Terrace 
 Terasz

Not to scale. For indicative purposes only.
Nem méretarányos. Csak tájékoztató jellegű.

PH2
PH1

PH2
PH1
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Eighth Floor
Nyolcadik szint
Phase One
Első ütem
NLA 1.924 m2
GLA 2.083 m2
Terrace __ Terasz 382 m2

Phase Two
Második ütem
NLA 3.281 m2
GLA 3.354 m2
Terrace __ Terasz 238 m2

N

Ninth Floor
 Kilencedik szint

 Phase Two
Második ütem

NLA 1.921 m2

GLA 2.013 m2

Terrace __ Terasz 89 m2

 Office Space 
 Iroda

 Office Core 
 Lépcsőház

 Terrace 
 Terasz

Not to scale. For indicative purposes only.
Nem méretarányos. Csak tájékoztató jellegű.

PH2
PH1

PH2
PH1
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Typical Floor Space Plan
Tipikus szint Ültetési terv

Density __ Sűrűség  8 m2 /person __ fő

Phase Two
Második ütem 
Open plan
Munkaállomás 319

Cellular 
Beépíthető terület 60

Reception
Recepció 4

Total headcount 
Teljes létszám 383

Occupational density 
Tervezhető ültetési sűrűség

1:8 m2

8 m2/fő

Phase One
Első ütem
Open plan
Munkaállomás 551

Cellular 
Beépíthető terület 17

Total headcount 
Teljes létszám 568

Occupational density 
Tervezhető ültetési sűrűség

1:10.4 m2

10.4 m2/fő

N

The Covid-19 global pandemic has 
changed the way people work in 
offices, whether temporarily or for 
the long term. There is now a need 
to keep people safe and healthy 
by socially distancing as much as 
possible and keeping 1.5m apart. 

There are many ways in which a 
typical open space floorplate of 
Centerpoint can be adapted to 
meet these requirements; multiple 
cores mean that a one way system 
around the office floor can easily be 
introduced, workstations can be  
de-densified by using every other 
desk, and seating in collaborative 
areas can be spaced out or removed. 
Smaller meeting rooms and kitchen 
areas can be closed off, or made into 
mandatory mask zones.

Akár a rövid, akár a hosszú távú 
hatását nézzük, a Covid–19 
világjárvány alapvetően 
megváltoztatta a klasszikus irodai 
munkavégzést. Az elsődleges 
szempont a dolgozók biztonságának 
és egészségének védelme, amelyhez 
legalább 1,5 méter távolság  
betartása szükséges. 

A Centerpointra jellemző nyitott terek 
lehetővé teszik az alkalmazkodást 
az új követelményekhez. A több 
munkaállomásos elrendezésnek 
köszönhetően az irodában 
bevezethető az „egyirányú 
közlekedés”, az irodaterület 
szellősebbé tehető, ha csupán 
minden második íróasztalt 
használják, illetve ha a tárgyalókban 
és a közösségi terekben csökkentik  
az ülőhelyek számát. A kisebb 
tárgyalók és konyhák lezárhatók, vagy 
ezekben a helyiségekben kötelezővé 
tehető a maszkviselés.

PH2
PH1

PH2
PH1

 Office Space 
 Iroda

 Office Core 
 Liftmag

 Lépcsőház 
 Terasz

Not to scale. For indicative purposes only.
Nem méretarányos. Csak tájékoztató jellegű.

Allowances 
for Social 
Distancing 
Measures.
A közösségi 
távolságtartás 
elősegítése.
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Underground Garage
Mélygarázs
(including storage 
beleértve a tárolást)

Typical floor subdivision
Jellemző szintfelosztás

PH2PH2

PH1PH1

Office 01 400.7 m2

Office 02 637.9 m2

Office 03 335.1 m2

Office 04 323.3 m2

Office 05 354.8 m2

Office 06 520,0 m2

Office 07 416.6 m2

Office 08 382.3 m2

Office 09 364.1 m2

Office 10 366.2 m2

Office 11 471.8 m2

Office 12 482.3 m2

01 11

0203

04 09

05 06 07 08

12 10

Phase One
Első Ütem

Phase Two
Második Ütem

P-1 P-2 P-3 Ground P-1 P-2 P-3

Car parking places 
Autóparkolók száma 234 273 64 - 213 215 -

Bicycle storage 
Biciklitárolók száma 96 - - 218 - - -

E-chargers 
Elektromos töltők száma 8 - - - 22 - -

Storage rooms 
Raktárhelyiségek száma 14 16 7 - - - -

Car wash 
Autómosók száma 2 - - - - - -

Anything else 
Bármi egyéb - - - - WC - WC

All areas are indicative and will need verification on completion. 
Az adatok tájékoztató jellegűek, szükség esetén kivitelezést követően pontosításra. 
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General Description
—  Designed according to LEED,  

WELL and BREEAM GOLD and  
ACCESS FOR YOU standards

—  Planned seating density:  
1 person / 10m2 NLA

— 6 staircases, 4-6 elevators per core

—  Medium Voltage Dual Input and  
Diesel Generator

—  Low energy 4-pipe fan coil system,  
heat recovery, heat utilization,  
rainwater recovery

—  Average 2.65-2.75m clear floor  
to ceiling height

—  Raised floor and electric  
floor boxes

—  600x600 mm suspended ceiling  
grid system, built in lighting units,  
smoke detectors

—  Glass surfaces made with clear  
glazing, with optional internal  
shading devices; all in line with  
requirements for energy efficiency.

—  There will be openable windows on 
office levels.

—  Elegant roof terraces with  
panoramic view

— In-house conference room

— In-house café / restaurant

— ATM

— 7/24 reception / security service

—  CTV network and card access  
control system

— Building Management System

—  Bicycle storage, showers and  
lockers (LEED)

—  High speed Wi-Fi in common  
areas

— Defibrillator

—  Electric Car Charging Stations  
(LEED)

Basement (Garage)

— 580+429 Parking Spaces (LEED)

— On-site storage

—  Minimum height: 2.10m on  
underground levels

— Lighting: 75 lux

Architectural
—  Structural loading capacity on  

general office areas: 3,00 kN/m2

—  Efficient column grid and floor  
plate layouts

—  External windows and doors are  
modern aluminium system 

—  Main entrance with air curtains

—  Modern elevators ensure optimal  
waiting times

— Tenants use only internal gardens

Mechanical
—  Heating and cooling: a modern  

HVAC system controlled by BMS

—  Ventilation: offices shall receive  
45 m3 / h / person 

—  Acoustic performance (noise) of  
HVAC system: maximum of 45 dB  
in office areas and meeting rooms

— Sprinkler system

—  Rain water: shall be harvested for  
irrigation or indoor non potable  
water applications (LEED)

—  Metering of Heating and Cooling:  
meters are installed to measure  
the heating and cooling  
consumption of each office areas  
(LEED)

All data are indicative and will need 
verification on competition.

Általános leírás
— LEED, WELL and BREEAM GOLD  
 minősítésnek megfelelően,  
 ACCESS FOR YOU standard  
 szerint tervezve

— Tervezett ültetési sűrűség: 1 fő / 10  
 m2 (nettó bérbeadható terület)

— 6 lépcsőház, 4-6 személylift  
 lépcsőházanként

— Középfeszültségű kettős betáp  
 és dízelgenerátor

— Alacsony energiafelhasználású  
 4 csöves fan-coil rendszer,  
 hővisszanyerés, hő- és esővíz- 
 hasznosítás

— Padlótól a mennyezetig átlagosan  
 2.65-2,75 m tiszta belmagasság

— Álpadló és elektromos  
 padlódobozok

— 600x600 mm-es kazettás  
 álmennyezeti lapok, beépített  
 világítóegységek, füstérzékelők 

— Tiszta üvegezéssel készült  
 üvegfelületek opcionális  
 belső árnyékolóeszközökkel az  
 energiahatékonysági előírásoknak  
 mindenben megfelelően

—  Nyitható homlokzati ablakok az 
irodai szinteken.

— Elegáns, panorámás tetőteraszok

— Konferenciaterem az épületben

— Kávézó és étterem az épületben

— Bankautomata

— 24 órás recepció és biztonsági  
 szolgálat

— Zárt láncú tv-hálózat és kártyás  
 beléptetőrendszer

— Épületfelügyeleti rendszer (BMS)

— Kerékpártárolók, zuhanyzók és  
 öltözőszekrények (LEED)

— Nagy sebességű wifi a közösségi  
 területeken

— Defibrillátor

— Elektromosautó-töltőállomások  
 (LEED)

Mélygarázs
— 580+429 parkolóhely (LEED)

— Épületen belüli tárolók

— Minimális belmagasság: 210 cm

— Világítás fényereje: 75 lux

Építészeti leírás
— Szerkezet teherbírása általános  
 irodaterületen: 3,00 kN / m2

— Hatékony pillérkiosztás és alaprajzi  
 elrendezés

— Külső nyílászárók modern  
 alumíniumrendszerrel kialakítva

— Légfüggönnyel ellátott főbejárat

— Modern személylift biztosítja az  
 optimális várakozási időt

— Belső kert kizárólag bérlői  
 használatra

Gépészeti leírás
— Hűtés és fűtés: modern, BMS- 
 rendszer által vezérelt HVAC- 
 rendszer

— Szellőzés: irodákban 45 m3 / h/ fő 

— Akusztikus teljesítmény (zaj)  
 HVAC-rendszer: maximum  
 45 dB(A) az irodákban és a  
 tárgyalókban

— Sprinkler rendszer 

— Esővíz: az összegyűjtött esővizet  
 öntözésre és WC-öblítésre  
 használják (LEED)

— Hűtés-fűtés mérés: minden bérlői  
 terület külön elektromos almérővel  
 ellátva (LEED)

Az adatok tájékoztató jellegűek, 
szükség esetén kivitelezést követően 
pontosíthatók.

Technical Description 
for Phase One and Two

Műszaki leírás
az első és második  
ütemre vonatkozóan
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GTC Group The GTC Group is a leading real 
estate investor and developer 
focusing on developments in Poland 
and capital cities in Central and 
Eastern Europe. 

Established in 2000, as a member 
of the Globe Trade Centre S.A. in 
Warsaw, GTC Hungary is a key player 
in the domestic real estate market. 
It strives for long-term, committed 
cooperation with its tenants and 
business partners, which creates 
value for all participants.

Massive development experience 
with approx. 1.3 million m2 of gross 
commercial space developed.

Currently actively managing a 
commercial real estate portfolio of 
54 commercial buildings providing 
nearly 850.000 m2 of lettable 
office and retail space. 83% of the 
completed assets have  
green certifications.

In addition, GTC has a development 
pipeline of 400.000 m2 retail and 
office properties in capital cities of 
Central and Eastern Europe,  
54.000 m2 under construction.

Vezető ingatlanbefektetőként 
és -fejlesztőként a GTC Csoport 
a lengyelországi fejlesztésekre, 
valamint a közép-kelet-európai 
fővárosokra összpontosít. 

A 2000-ben alapított GTC 
Magyarország a varsói Globe 
Trade Center S.A. tagja, a hazai 
ingatlanpiac meghatározó szereplője. 
Olyan hosszú távú, elkötelezett 
együttműködésre törekszik bérlőivel 
és üzleti partnereivel, amely értéket 
teremt minden résztvevő számára.

A GTC Csoport portfóliójába 
jelenleg 54 kereskedelmi ingatlan 
tartozik, amely körülbelül 850.000 
négyzetméter kiadó iroda- és 
üzlethelyiséget jelent. A befejezett 
ingatlanok 83%-a rendelkezik  
zöld minősítéssel.

Ezenkívül a GTC 400 ezer 
négyzetméternyi kiskereskedelmi 
és irodai ingatlanok fejlesztését 
tervezi Közép- és Kelet -Európa 
fővárosaiban, amelyből 54 ezer 
négyzetméter már az építési  
 fázisban tart.
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(5km to Centerpoint)

D
A

N
U

B
E

 / D
U

N
A

CITY PARK
VÁROSLIGET
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LISZT FERENC AIRPORT
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1.  Duna Tower – 31.500 m2  
Completed Befejezett 
Fully rented Teljesen bérbe adott

2.  GTC Metro – 16.200 m2 
Completed Befejezett

3.  Spiral – 30.600 m2 
Completed Befejezett

4.  GTC White House – 22.000 m2  
Fully rented Teljesen bérbeadott 
Sold Eladott

5.  Pillar – 40.900 m2 
Under constru ction Fejlesztés alatt

1
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4
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www.gtc.hu
leasing@gtc.hu
+36 1 412 3680

Designed and produced by Sutton Young (O52280) www.suttonyoung.com

The content of this brochure is for information purposes only and GTC Hungary reserves the right to make changes as required.
Jelen brosúra tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és indokolt esetben a GTC Magyarország a változtatás jogát fenntartja.






