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With its imposing appearance and prime location in South Buda, IP West is the perfect choice 
for small, medium, and large companies. O�ering 32,000 square metres on 7 floors, IP West is 
located in the 11th District of Budapest near Rákóczi Bridge. The building enjoys excellent links 
to the road and public transportation networks of central Budapest and its surroundings.

The o�ce building guarantees flexible o�ce configurations and modern technical standards. 
Moreover, with more than 800 parking spaces, e-car chargers and secure bike storages, it 
o�ers solutions for every mobility need. Showers and changing rooms are also available for 
tenants. New conference rooms suitable for corporate meeting and external guests can be 
reserved on an ad hoc basis using the building central reservation system. With its cafeteria 
and restaurant, fitness and gamer rooms under preparation, as well as an impressive 2,000 
square metre inner garden and courtyard, IP West is the ideal place to relax and become 
creative.

Az IP West impozáns megjelenésével és dél-budai kiváló elhelyezkedésével tökéletes választás 
kis-, közép- és nagyvállalatok számára egyaránt. A 32000 négyzetméteres, 7 emeletes irodaház 
Budapest XI. kerületében, a Rákóczi hídnál található. Az épület kiválóan kapcsolódik Budapest 
belvárosának és agglomerációjának közúti és tömegközlekedési hálózatához.

Az irodaház rugalmas iroda-konfigurációs megoldásokat kínál, és mindemellett magas műszaki 
színvonalat biztosít. Több mint 800 parkolóhellyel, elektromos autó-töltőkkel, zárható 
kerékpártárolókkal megoldást kínál minden közlekedési igényre. A bérlők számára zuhanyzók 
és öltözők is rendelkezésre állnak. Új konferenciatermek is kialakításra kerülnek, amelyek 
alkalmasak vállalati megbeszélések és külső vendégek számára is. A kávézó és a készülő 
fitnesz- és játéktér, valamint a 2000 négyzetméteres belső kertnek és udvarnak köszönhetően 
az IP West ideális hely a pihenésre és kreatív időtöltésre is.
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Available    Már elérhető

Planned services    Tervezett szolgáltatások

SERVICES SZOLGÁLTATÁSOK

restaurant and cafe

étterem és kávézó

conference room

konferencia terem

guest parking

vendégparkoló

relax and games room

pihenő- és játéktér

gymnastics room

kardio

bicycle racks

bicikli tárolók

shower and changing rooms

zuhanyzó és öltöző

underground parking

mélygarázs

plenty of storage

számos tárolóhely

carwash

autómosó
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32,000 square metre GLA

32000 négyzetméter bérbeadható terület

800 parking spaces

800 parkolóhely

openable windows

nyitható ablakok

e-car chargers

elektromos autó töltő

2.8 m internal height

2.8 méter belmagasság

2,000 square metre garden

2000 négyzetméteres kert

BREEAM certification

BREEAM tanúsítvány

Access4you certification

Access4you tanúsítvány

FACTS TÉNYEK
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GENERAL FLOOR PLAN
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DÓRA KELECSÉNYI
CA Immo Hungary K�.

+36 70 398 5581

dora.kelecsenyi@caimmo.hu

MARTINA CIFER
Avison Young

+36 30 280 2545

martina.cifer@avisonyoung.com

KÁROLY SZOMBATI
Avison Young

+36 30 080 4077

karoly.szombati@avisonyoung.com

DISCLAIMER
This presentation handout serves marketing purposes in Hungary and constitutes neither an o�er nor a solicitation to sell, buy or subscribe to any securities, nor investment advice or financial analysis. Neither 
CA IMMO nor its directors, employees, a�liates shall be obliged to update or adapt the information contained in this presentation handout to future events or developments and they do not explicitly or 
implicitly make a statement, an assurance or a warranty that the statements contained in this presentation handout are correct, complete, balanced or not misleading. This presentation handout contains for-
ward-looking statements and information. Such statements are based on the Issuer's current expectations and certain presumptions and are therefore subject to certain risks and uncertainties. A variety of 
factors, many of which are beyond the Issuer's control, a�ect its operations, performance, business strategy and results and could lead to material deviations of the actual results, financial condition, 
performance or achievements of the Issuer. Should one or more of these risks or uncertainties materialise or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially, either positively 
or negatively, from those described in the relevant forward-looking statement as expected, anticipated, intended planned, believed, aspired, wanted, targeted, projected, estimated or similar. Neither this 
presentation handout nor a copy thereof may be brought into or published in Hungary, the United States of America, Australia, Canada, Japan, the United Kingdom or any other country in which the 
distribution, use or publication of this document would be illegal. By accessing this presentation handout it shall be assumed that you consented to CA IMMO that you are (i) entitled by any applicable law 
to access such information, and (ii) solely responsible for your own assessment of CA IMMO's market position, the conduction of your own analysis and the formation of your own opinion on potential future 
development of CA IMMO’s business.

JOGI NYILATKOZAT
Jelen prezentációs tájékoztató marketing célokat szolgál Magyarországon. Sem a CA IMMO, sem annak igazgatói, alkalmazottai, kapcsolt vállalkozásai nem kötelesek frissíteni vagy módosítani a jelen 
prezentációs tájékoztatóban található információkat a jövőbeli eseményekhez vagy fejleményekhez, és nem tesznek kifejezetten vagy hallgatólagos nyilatkozatot, biztosítékot vagy garanciát arra vonatkozóan, 
hogy a ez a prezentációs tájékoztató helyes, teljes, kiegyensúlyozott vagy nem félrevezető. Ez a prezentációs tájékoztató előremutató kijelentéseket és információkat tartalmaz. Az ilyen állítások a Kibocsátó 
jelenlegi várakozásain és bizonyos feltételezésein alapulnak, ezért bizonyos kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve. Számos tényező, amelyek közül sok a Kibocsátó befolyásán kívül esik, 
befolyásolja működését, teljesítményét, üzleti stratégiáját és eredményeit, és lényeges eltérésekhez vezethet a Kibocsátó tényleges eredményeitől, pénzügyi helyzetétől, teljesítményétől vagy eredményeitől. 
Ha ezen kockázatok vagy bizonytalanságok közül egy vagy több megvalósul, vagy ha a mögöttes feltételezések tévesnek bizonyulnak, a tényleges eredmények lényegesen, akár pozitívan, akár negatívan el-
térhetnek a vonatkozó előretekintő nyilatkozatban leírtaktól, a vártnak, előreláthatónak, tervezett tervezettnek, véltnek, áhítottnak, kívánt, célzott, tervezett, becsült vagy hasonló. Sem jelen prezentációs 
tájékoztató, sem annak másolata nem vihető be és nem publikálható Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában, Japánban, az Egyesült Királyságban vagy bármely 
más olyan országban, ahol a jelen dokumentum terjesztése, felhasználása vagy közzététele jogellenes lenne. A jelen prezentációhoz való hozzáféréssel azt kell feltételezni, hogy Ön hozzájárult a CA IMMO-hoz, 
hogy (i) bármely vonatkozó jogszabály jogosult az ilyen információkhoz való hozzáférésre, és (ii) kizárólagos felelősséggel tartozik a CA IMMO piaci helyzetének saját értékeléséért, a saját elemzése és saját vé-
leményének kialakítása a CA IMMO üzletének lehetséges jövőbeli fejlődéséről.Bérbeadó fenntartja magának a bútorokban, felhasznált anyagokban történő módosítást.

CONTACT US KAPCSOLAT



ABOUT US RÓLUNK

CA Immo Group is a specialist in o�ce properties in Central European capitals. Its core business 
involves letting, managing and developing o�ce buildings. The company, which controls a 
high quality real estate portfolio in Germany, Austria and Eastern Europe, covers the entire 
value chain in the field of commercial real estate. Founded in 1987, CA Immo shares have 
been listed on the Vienna Stock Exchange since 1988. The company started expanding into 
the CEE Region in 1999 by acquiring properties in Hungary and the Czech Republic.

Hungary is one of the core markets of CA Immo. CA Immo has invested in large and 
medium-sized o�ce properties in Budapest in favorable locations of di�erent submarkets in 
the Hungarian capital. Every property has an excellent accessibility to public transportation 
as well as individual features. Moreover, CA Immo focuses on sustainability - the buildings in 
the portfolio meet BREEAM, LEED and Access4you certification standards.

A CA Immo Group az iroda ingatlanok specialistája közép-európai fővárosokban. Fő 
tevékenysége az irodaházak bérbeadása, kezelése és fejlesztése. A Németországban, 
Ausztriában és Kelet-Európában magas színvonalú ingatlanportfóliót kezelő vállalat a 
kereskedelmi ingatlanok teljes értékláncát lefedi. Az 1987-ben alapított CA Immo részvényeit 
1988 óta jegyzik a bécsi értéktőzsdén. A bécsi székhelyű vállalat 1999-ben kezdett el terjeszkedni 
a közép-kelet-európai régióban, magyarországi és csehországi ingatlanok megvásárlásával.

Magyarország a CA Immo egyik fő piaca: nagy és közepes méretű irodai ingatlanokba 
fektetett be Budapesten, a magyar főváros különböző részpiacainak kedvező lokációiban. 
Minden ingatlan kiváló tömegközlekedési megközelíthetőséggel, valamint egyedi jellemzőkkel 
rendelkezik. A CA Immo emellett nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra - a portfólióban 
lévő épületek megfelelnek a BREEAM, a LEED és Access4you minősítési szabványoknak.
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