
WINGHOUSE - ØRESTADS BOULEVARD
En kontoroplevelse på Business Class



Anerkendt prestigebyggeri

Henning Larsen Architects har tegnet byggeriet,
der er 11.450 m2. Ejendommen er både velegnet
som domicil for én enkelt virksomhed og som
multibrugerhus for flere lejere. Indretningen er
fleksibel og kan i høj grad tilpasses den eller de
enkelte lejeres ønsker og behov. Henning Larsen
Architects har med Winghouse skabt et presti-
gebyggeri, der signalerer Business Class – her
kombineres arkitektonisk elegance med komfort
i form af gode faciliteter som f.eks. køling/venti-
lation, et imponerende trippelhøjt receptionsom-
råde og stor flot kantine, der ligger med direkte
adgang til en skøn sydvendt taghave. Derudover
er byggeriet opført oven på et p-hus, så kunder
og medarbejdere nemt kan parkere.
 
Et svævende, skulpturelt udtryk 
Med arkitektoniske termer består Winghouse af
en let ‘base’, en ‘not’ og et ‘tårn’. Basen er en
udvidelse af det eksisterende p-hus, der har to
åbne etager med trælamelvægge. Noten, der er
trukket ind i forhold til basen, har glasfacader
og rummer et åbent kantineområde, der visuelt
er integreret med bygningens taghave.
Tårnet er et afrundet, organisk formet kontor-
hus på syv etager.
 
Hovedindgangen ligger ud mod forpladsen, hvor
der er trappe op til en skøn, rekreativ taghave,
der ligger med adgang fra Winghouse og nabo-
bygningen Ørestad Gymnasium.
 
Den stemningsfyldte taghave er indrettet med
runde glasåbninger, der giver lys og luft til det
underliggende p-hus, samt pergolaer med slyng-
planter, der tilbyder en skyggefuld siddeplads i
den stærke middagssol.
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Henning Larsen Architects har tegnet Winghou-
se og er garant for, at såvel arkitektur som funk-
tionalitet og brugervenlighed er i topklasse.
 
 

Den internationalt anerkendte tegnestue har al-
lerede sat sin signatur på Ørestad og har bl.a.
tegnet Ferring-huset, der også ligger i Ørestad
City, samt IT-Universitetet i Ørestad Nord.

Med Winghouse er det lykkedes at få en byg-
ning, der i en spektakulær arkitektonisk form ud-
trykker diskret og enkel elegance.
 

Arkitektonisk korresponderer Winghouse med
Ferring-bygningen, og samtidig er facadeudtryk-
ket afstemt med Ørestad Gymnasium, der ligger
på nabogrunden.
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Ankomst- og receptionsområdet er et helt over-
vældende rum med trippelhøje lofter og glasfa-
cader, hvor lyset strømmer ind.
Via bygningens business center er der mulighed
for fælles reception, kopi/print, postordning, se-

kretæropgaver, mødelokaler og leje af fuldt ud-
styrede arbejdspladser til projektarbejde og lig-
nende.
 
Herudover er der fælles kantineordning.
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Gennemlyste etager

For at udnytte vinduerne fuldt ud er lejemålene
indrettet, så den tekniske kerne med ventilation,
elevator, trappe, toiletter mv. ligger i midten af
rummet - det skaber dejligt gennemlyste kontor-
landskaber, ligesom også foyeren og kantinen er
gennemlyste.
 
Høj standard i indretningen 
Winghouse er indrettet med smukke slidstærke
materialer fra gulv til loft. Som standard er her
f. eks. gulve i lakeret højkantsparket i foyer og
kantine, mens der i kontorer og møderum er Ege
Epoca Compact-tæpper.
 
Som en flot kontrast til den sorte facades di-
skrete elegance males udvalgte bygningsdele i
en klar farve fra den gule palette, f.eks. er nogle
af de indvendige vægge gule/orange, ligesom
der på væggen mellem bordplade og overskabe i
tekøkkener er gule mosaikfelter.
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Lejemålet på 5. etage

Lyst og meget indbydende lejemål med en plan-
løsning med selvstændige kontorer og mødelo-
kaler.
Lejemålet har pragtfulde panoramavinduer som
sammen med glaspartierne i gangforløbet giver
en fantastisk atmosfære.
I stort mødelokale bagerst i lejemålet er der her-
udover ovenlysvinduer som giver en ekstra god
oplevelse sammen med udsigten i øvrigt fra leje-
målet.
Herudover er der hyggelig reception, thekøkken
og toiletfaciliteter og gulvbelægningen er med
lyst træ. I lejemålet er der installeret ventilation
og køl så virksomhedens medarbejdere får et
godt inde- og arbejdsklima. Der er elevator, der
kører lige op til gangen ved lejemålets indgangs-
dør.
Lejemålet henvender sig til alle former for kon-
torformål og liberale erhverv.

Kontor 417 m2 - 1.350 kr. pr. m2 p.a.
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Et trafikalt knudepunkt

Både medarbejdere og kunder vil sætte pris på,
at virksomheden får adresse i Winghouse, for
Ørestad City har en sublim trafikal beliggenhed i
Øresundsregionen.
 
Ørestad Station, der ligger små 300 m. fra Wing-
house, er et knudepunkt for Metro, regionaltog
og busser.
Fra Ørestad station tager det kun 10 minutter
med Metroen til Kgs. Nytorv og 12 minutter til
Nørreport i Indre By. Det tager 29 minutter til
Malmø, 11 minutter til Hovedbanegården og 6 mi-
nutter til Københavns Lufthavn med Ørestads-
banen.
 
Buslinjer i området: 
4A, 33 og 500S.
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Gode transportmuligheder i bil
I bil er beliggenheden også god. Fra E20, der
krydser Ørestad Boulevard i Ørestad City, er der
et par minutter længere fremme tilkørsel til Kø-
benhavns Lufthavn samt Øresundsbroen.

I den anden retning giver E20 forbindelse over
Storebæltsbroen til bl.a. Odense, Kolding, Es-
bjerg – og naturligvis hele det europæiske vej-
net.
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Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Lejevilkår

Anvendelse: Kontor 417 m2

Leje årligt: Kontor 1.350 kr. pr. m2

A conto drift: 576 kr. pr. m2 p.a.

Fælles kantine og reception: 178 kr. pr. kvm.

A conto varme: 104 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Istandsat

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Fremlejeret: Efter aftale

Afståelsesret: Nej

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 3% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Energimærke: B

Sag: 35191

Ejendommen ejes af Dades

THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

Newsec tager forbehold for fejl og ændringer i de angivne oplysninger
i prospektet.

Kontakt
Kim Nissen, udlejningschef

45 26 02 08, kni@newsec.dk

Amalie Manniche, udlejningschef
45 26 01 02, aem@newsec.dk


