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HØJE	TAASTRUP	BOULEVARD	53	1.,	2630	HØJE	
TAASTRUP	
E-MAIL:	annette.dam@esoffice.dk	 	 	 			TLF.:	31	31	45	17	
	

Kontorhotel tæt på stationen 
	
Flot	bygning	fra	1922,	med	unikt	og	flot	
arkitektonisk	udtryk	og	særpræg,	som	
gør	den	meget	markant	i	bybilledet.	
	
Kontorhotellet er beliggende i en flot bygning 
direkte ud til Høje Taastrup Boulevard, med blot 5 
minutters gang til både Høje Taastrup Station og 
City 2, som er et af de største og mest besøgte 
butikscentre i Danmark. Kontorhotellet fremstår i 
flot og vedligeholdt. 
Som lejer i dette lejemål har du en fleksibel 
lejekontrakt, du som lejer bestemmer 
tidshorisonten og låser dig ikke fast på en lang 
kontrakt  

Kontorhotellet tilbyder moderne og lækre 
fællesfaciliteter, to møderum og to veludstyrede 
køkkener.  
 
Hvorfor	vælge	Easy	Office	
Vores priser er inklusiv eget aflåseligt, umøbleret, 
moderne kontor.  
Udover adgang til mødelokalerne i dit 
kontorhotel, får du også adgang til mødelokalerne 
i vores øvrige lokationer.	Vi har ikke en decideret 
reception, men i ankomstarealet mødes dine 
kunder af en velkomststander, der sender en sms 
og e-mail til dig, når du har besøg. 
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Kontakt os vedrørende 
ledige lokaler 
 
Tlf.: 31 31 45 17 
 
E-mail: annette.dam@esoffice.dk 
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FAST PRIS PR. MDR. 
VI	GØR	VORES	BEDSTE	FOR	AT	DIN	VIRKSOMHED	KAN	VOKSE	I	DE	
BEDSTE	RAMMER		
	

1 – plads kontor fra 2.350 kr. pr. mdr. 

2 – plads kontor fra 3.600 kr. pr. mdr. 
3 – plads kontor fra 4.650 kr. pr. mdr. 
4 – plads kontor fra 4.900 kr. pr. mdr. 

	
	

FACILITETER INKLUSIV I PRISEN 
INGEN	EKSTRA	REGNINGER		
	
High speed internet. Mødelokaler med flatscreen 

og whiteboard. 
Gratis parkering. 

Online mødebooking. Fleksibel lejekontrakt. Postkasser. 
Alarm. Adgang 24/7. Tekøkken. 
Velkomststander, som sender 
sms/email ved besøg. 

Rengøring af fællesarealer. Muligheder for at leje 
depotrum i kælder.  

Vand, el, varme og internet.   

 
NYE RAMMERE - NYE MULIHEDER 
PLANTEGNING	AF	HØJE	TAASTRUP	
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LIGGER HER! 
…	OG	LIGE	RUNDT	OM	HJØRNET		

	
Det lokale område er velbetjent med 
muligheder for at handle dagligvare, 
frokost og lignende. Bygningen ligger 
midt i det regionale knudepunkt, og har 
kun 5minutters gang til Høje Taastrup 
Station og City 2. Området forsynes 
også af en række buslinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

 
 
 
KONTAKT EASY OFFICE 
 
ANNETTE	DAM	TLF.:	31	31	45	17	
PR.	MAIL.:	annette.dam@esoffice.dk	
	


