DGNB-GULD
certificeret

Cortex Park Vest 3
Unikt flerbrugerhus i Odenses nye væksthub
Forventet indflytning første halvår 2022
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SKAL DIN VIRKSOMHED BO I CORTEX HUS DGNB CERTIFICERET KONTORBYGGERI
Hos PFA Ejendomme kan du og din virksomhed flytte ind i sunde og fleksible omgivelser.
Du kan nemt skrue op eller ned for jeres kvadratmeter afhængig af virksomhedens behov.
Hos PFA Ejendomme bliver du og din virksomhed en del af et stærkt businessnetværk, hvor
vi kan udnytte vores fælles styrke og inspirere hinanden. Og med kontorhuse i hele landet
kan din virksomhed være bredt repræsenteret, ligesom du og dine medarbejdere på sigt
kan benytte vores faciliteter på tværs af landet.
Hos PFA Ejendomme tager vi sundheden alvorligt. Derfor har alle vores kontorhuse både
stille og aktive zoner, og I får gode råd og opfordringer til en sund og aktiv hverdag. Vi har
fokus på en sund kost, og vi tilbyder en lang række sunde services, som I kan vælge til eller
fra, som i ønsker.
Alle vores nye bygninger er certificeret bæredygtige i forhold til blandt andet arkitektur,
byggematerialer og ressourceforbrug. Alt sammen noget, der giver pluspoint i CSR-regnskabet og gøder jeres grønne image. Og vi har ekstra fokus på indeklimaet, for vi ved, at
et godt indeklima påvirker arbejdsglæden. Kort sagt skaber vi rammerne, der booster din
virksomheds performance, løfter medarbejdernes trivsel og glæde samtidig med, at vi tager hensyn til planeten.
Cortex Park Vest 3 giver en helt unik mulighed for at erhverve et topmoderne, nybygget
kontorlejemål med alle de nyeste tekniske faciliteter indbygget. Samtidig bliver du, med
Cortex Park som placering, en del af et af de mest ambitiøse udviklingsområder i Danmark.
Området bærer allerede præg af flere førende erhvervsvirksomheder og ledende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
Jeres nye kontor i Cortex Park Vest 3 giver jer:
•

Letbanen lige til døren.

•

Kort afstand til Odense.

•

Kort afstand til motorvejen.

•

Parkering i p-kælder samt på terræn.

•

DGNB guld-certificering (bæredygtigt byggeri).

•

Nyt OUH samt Syddansk Universitet beliggende som naboer.

•

Unik eksponering mod Niels Bohrs Allé med flere end 10.000 forbikørende/dagen

•

Attraktivt handelsområde lige ved døren - bl.a.Rosengårdcentret, Bilka, IKEA, m.fl.

•

Attraktive erhvervsvirksomheder i området, der giver mulighed for at skabe et innovationsnetværk.
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CORTEX HUS
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CORTEX PARK - FLERBRUGERHUS
Kontorbygningen opføres i 3 fløje samlet i en
U-formet bygning med et centralt vestvendt
gårdrum og en flot foyer.
Ejendommen er på i alt 12.087 m², hvor der
allerede er udlejet 6.290 m² til bl.a. EY, Totalbanken og Focus Advokater.
Visuelt fremstår bygningen med pudset
sokkel og en flot teglfacade i blankt murværk.
Vinduerne er rektangulære og har et moderne
men samtidigt klassisk, tidsløst udtryk. Der er
dog ingen tvivl om, at arkitekturen peger i
retning af klassisk dansk industrikultur.
Bygningen vil i sit udtryk på mange måder
minde om den arkitektur man f.eks. ser i
Odense city omkring ’Thriges’ gamle fabrikker i
Skibhuskvarteret tæt på Banegården. I
stueplanet finder man husets fællesfaciliteter,
der består af ankomstområde, konferencesal,
mødelokaler og køkken/kantine, som er let
tilgængeligt for husets brugere og besøgende.
Stueplanet og fællesfaciliteterne er bygningens
omdrejningspunkt.
Herfra bliver man sikkert og nemt ledt rundt til
bygningens etager via trappe/elevator eller til
ankomstområdet omkring hovedindgangen
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med gæsteparkeringspladser lige uden for
døren.
De ledige kontorlejemål fordeler sig på 5.797
m². Der kan erhverves et samlet lejemål på op
til ca. 5.100 m². Kontorarealet deles dog gerne
op til flere forskellige brugere i mindre enheder.
Lejemålene på 1. og 2. sal kan opdeles i enheder fra 745 m² og op til 2.548 m², hvor 3. salen
har et ledigt areal på 745 m² og 5. salen en enhed på 701 m². Alle lejemål vil blive skræddersyet til jeres virksomhed, hvad enten I ønsker
åbent kontormiljø eller cellekontorer - så er
mulighederne der.
Forventet indflytning er 1. halvår 2022. Den
endelige overtagelsesstand aftales direkte med
udlejer, og I har derfor stor medbestemmelse
på indretning og aptering. Til ejendommen
hører der gode parkeringsfaciliteter til både
medarbejdere og besøgende til huset.
Ønsker din virksomhed at være en del at dette
fællesdomicil i Cortex Park – tøv da ikke
med at kontakte os for at høre nærmere om
mulighederne.

CORTEX HUS

Areal: Op til
5.100 m²

Indflytning:
1. halvår 2022

CORTEX
PARK VEST 3
Sagsnummer:
27146

Årlig leje kr. pr. m²:
1.200

DERFOR SKAL I VÆLGE CORTEX HUS
• Beliggende i det attraktive væksthub
• Beliggende tæt på motorvej og letbanen
• Kort afstand ind til Odense city
• God eksponering ud mod trafikeret vej
• Beliggende over for Bilkabyen og Fyns største handelscenter, Rosengårdcentret
• Gode parkeringsforhold
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”

Focus Advokater,
Totalbanken & EY
har allerede meldt
deres ankomst i
flerbrugerhuset

FAKTA OM ODENSE
• Stigende befolkningstilvækst - pt. 205.576 indbyggere i Odense
• Der er pt. mere end 30.000 studerende i byen
• Seneste tal viser en stigning i antallet af oprettede nye virksomheder på Fyn
• Antallet af ledige i Odense er faldende
• I 2019 havde Odense Kommune mere end 400.000 antal besøgende/
overnattende gæster/turister i Odense Kommune
• Der bygges nyt OUH (Odense Universitetshospital) - forventes at stå færdigt i 2022
• Syddansk Universitet udvider kapaciteten til flere studerende
• Højteknologiske robotvirksomheder tilvælger Odense og etablerer deres
virksomheder i Robo Vally i Tietgenbyen
• Odense Letbane forventes at køre i 2021/2022
• Odense er i en transition til at blive en mere moderne og åben dansk storby
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Cortex Park er en del af Campus Odense - et af Europas mest ambitiøse
vækst- og udvik-lingsområder for forskning, uddannelse og erhverv.
I dag har Campus Odense et dagligt inflow på 25.000 personer.
Det tal vil vokse dramatisk over de næste ti år i takt med, at Nyt OUH flytter ind,
SDU udvides og Cortex Park vokser op med nye boliger og Erhvervsmål.
I Cortex Park befinder du dig midt i Danmark – midt i udviklingens øje.
Her skaber vi fremtidens bæredygtige bydel, hvor boliger og virksomheder ligger
side om side. Her er glade småbørnsforældre, travle iværksættere og
internationale professorer.
I Cortex Park finder du moderne studieboliger, nyopførte kontorejendomme,
grønne og bæredygtige områder samt flere attraktive erhvervsvirksomheder.
Herudover ligger Syddansk Universitet med mere end 25.000 studerende .

Motorvej E20
Nyt OUH

Campus Odense

Cortex Park Vest 3

Letbanestop
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CORTEX HUS

ODENSES AMBITIØSE ERHVERVSOMRÅDE

ILLUSTRATIONER
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CORTEX HUS

VISUALISERINGER
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PLANFORHOLD

UDLEJET TIL
TOTALBANKEN

Stueetagen
Stueetagen indeholder følgende:
- Bemandet reception
- Kantine med stor sydvendt terrasse
- Caféområde
- Mødefaciliteter i forskellige størrelser
- Auditorium med plads til ca. 80-100 personer
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PLANFORHOLD

1.803 m²

UDLEJET TIL
TOTALBANKEN

Lejemål på 1. sal
1. sal:
Lejemålet andrager fra 835 m² - 1.803 m². Det vil være muligt at opdele lejemålet efter aftale.
Lejemålets indretning og aptering aftales i samarbejde med udlejer.
Lejen er kr. 1.200 pr. m² + drift.
Anvendelse: kontor.
Stueetagen anvendes bl.a. som fællesområde med fælles kantine, bemandet reception, mødefaciliteter samt auditorium.
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PLANFORHOLD

745 m²

1.803 m²

Lejemål på 2. sal
2. sal:
Lejemålet andrager fra 745 m² - 2.548 m². Det vil være muligt at opdele lejemålet efter aftale.
Lejemålets indretning og aptering aftales i samarbejde med udlejer.
Lejen er kr. 1.200 pr. m² + drift.
Anvendelse: kontor.
Stueetagen anvendes bl.a. som fællesområde med fælles kantine, bemandet reception, mødefaciliteter samt auditorium.
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PLANFORHOLD

745 m²

UDLEJET TIL
EY

Lejemål 3. sal
3. sal:
- Det ledige lejemål andrager 745 m²

Lejemålets indretning og aptering aftales i samarbejde med udlejer.
Lejen er kr. 1.200 pr. m² + drift.
Anvendelse: kontor.
Stueetagen anvendes bl.a. som fællesområde med fælles kantine, bemandet reception, mødefaciliteter samt
auditorium.
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PLANFORHOLD

UDLEJET TIL

FOCUS ADVOKATER

1.803 m²

Lejemål på 4. sal
4. sal:
- Ingen ledige lejemål
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PLANFORHOLD
701 m²

UDLEJET TIL

FOCUS ADVOKATER

Lejemål 5. sal
5. sal:
- Det ledige lejemål andrager 701 m²

Lejemålets indretning og aptering aftales i samarbejde med udlejer.
Lejen er kr. 1.200 pr. m² + drift.
Anvendelse: kontor.
Stueetagen anvendes bl.a. som fællesområde med fælles kantine, bemandet reception, mødefaciliteter samt
auditorium.
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LEJEVILKÅR
Areal:
5.797 m² inkl. andel af fællesareal.
Anvendelse:
Kontor
Årlig leje:
Kr. 1.200 pr. m²
Depositum:
6 måneders leje.
Lejeregulering:
Nettoprisindeks min. 3%
Driftsudgifter:
Kr. 337 pr. m².
Køl og ventilation:
Kr. 23 pr. m²
Forbrug:
El:		
Vand:		
Varme:

Direkte
Kr. 9 pr. m²
kr. 40 pr. m²

Parkering i kælderen:
Kr. 12.000 pr. plads/året.
Uopsigelighedsperiode lejer:
10 år.
Uopsigelighedsperiode udlejer:
20 år.
Opsigelsesfrist:
6 måneder for lejer og 12 måneder for
udlejer.
Vedligeholdelse/renholdelse:
Udvendigt: udlejer
Indvendigt: lejer
Fremleje/afståelse:
Efter nærmere aftale.
Momspligtig: Ja
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SAMARBEJDSAFTALE
Som lejer hos PFA Ejendomme tilbydes du inventar og flytteservice på favorable vilkår.
Du tilbydes en komplet servicepakke, dokumenterede large-scale projektpriser og et
professionelt workplace specialist team.
Vi stiller vores ressourcer og faglighed til rådighed, uanset opgavens størrelse, og I
tilbydes stordriftsfordele, der normalt kun er tilgængelige for store domicilprojekter.

Martela tilbyder følgende services uden beregning:
- Spaceplanning - 1 testfit-forslag i 2D
- Farvesætning og materiale-forslag - look & feel
- Detalieret budgetinput for møblering
- Præsentationsmateriale, plancher, collage og fotos i henhold til testfit
- Detaljeret projekt- og tidsplan med milestones
- Single point of contact hos dedikeret projektleder

Typiske yderligere opgaver ved lejekontraktens indgåelse som Martela kan
varetage på favorable projekttimepriser og specialrabatter er:
- Spaceplanning – specifik behovsdrevet i 2D
- 3D visualisering, Virtual reality præsentationer etc
- Inventarleverance
- Specifikation og levering af specialinventar
- Wayfinding og skiltning
- Stemningsbelysning og opkabling af arbejdsområder
- Erhvervsflytning og flytterådgivning, herunder IT-checkliste
- Rømning af fraflyttede lokaler og håndtering af genbrugsinventar
- Omflytning og inventaropbevaring
- Rekonfigurering, leverings- og montage-koordinering

Kontakt Anders Baastrup på tlf.: 2220 4830 eller mail: anders.baastrup@martela.dk.
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Besigtigelser
Interesserede lejere vil blive tilbudt mulighed for at besigtige ejendommene.
Spørgsmål
Alle spørgsmål, tilbud og henvendelser generelt bedes adresseret til Nordicals
Odense.
For yderligere information kontakt venligst:

Bjørn Kirkegaard
Erhvervsmægler, MDE, valuar

Morten Nielsen
Indehaver, erhvervsmægler, MRICS,
MDE, valuar

bki@nordicals.dk
+45 2790 2740

mni@nordicals.dk
+45 3050 8375

Disclaimer
Dette dokument er udarbejdet af Nordicals Odense. Medmindre andet er angivet, gælder følgende for oplysningerne i
dette dokument:
Nordicals indestår ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Oplysningerne er ikke uafhængigt verificeret.
Oplysningerne i dette dokument er tilvejebragt under den forudsætning, at Nordicals og enhver partner eller medarbejder
ikke er ansvarlig for fejl eller unøjagtigheder i dokumentet, som måtte være forårsaget af uagtsomhed eller lignende eller
for tab eller skade som følge af sådanne fejl, udeladelser eller unøjagtigheder.
Det er ikke tilladt, helt eller delvist, at anvende eller kopiere dokumentet i nogen form, hverken tekst, grafik eller billeder,
uden forudgående accept fra Nordicals.

