
Modernt kontor nära City och ett utmärkt
skyltläge mot E4:an

FRÖSUNDALEDEN 2B



| Kontor | 2844m2

Välkommen till denna moderna kontorslokal med
utmärkt skyltläge intill E4:an och lunchrestaurang i
huset. 

Ca 170 000 fordon passerar fastigheten varje dag
vilket ger ett fantastiskt skyltläge för ert
varumärke.

Kontorslokalen om 2844 kvm har idag en blandad
planlösning med både rumsindelade kontor och
öppet landskap, men ni kan självklart anpassa
lokalen efter era behov. De rumsindelade kontoren
har glaspartier som släpper in ljuset mot
mittkärnan. 

De stora fönsterna ger ett behagligt ljusinsläpp och

skapar tillsammans med de ljusa ytskikten en trevlig
arbetsmiljö. Den generösa takhöjden och de öppna
ytorna ger lokalen en härlig rymd.

Fastigheten har en fin och välkomnande entré som
tar emot er och era besökare. Intill entrén finns
lunchrestaurangen Sabis som varje dag serverar en
härlig lunchbuffé med mat lagad från grunden.

Goda parkeringsmöjligheter ges i fastighetens
garage.

Kommunikationer
Här sitter du precis utanför tullarna. Med buss till
Odenplan och flygbuss är det enkelt att ta sig
oavsett om du ska in till City eller ut till Arlanda. 
E4:an är du som kör bil ute på inom ett ögonblick.

 Anmäl ditt intresse här

 SNABBFAKTA

Adress: Frösundaleden 2B Fastighet: 1556

Area: 2844m2 Typ: Kontor

Tillträde: Enligt överenskommelse

http://www.castellum.se/lediga-lokaler/stockholm/frosunda/stora-frosunda-3/frosundaleden-2b-2844-kvm/#interestForm














Castellum är fastighetsbolaget som hjälper företag att utvecklas och

människor att växa. Vi finns på 20 tillväxtorter från Köpenhamn i syd till

Sundsvall i norr. Varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra

lokaler och vi är en av Sveriges största fastighetsutvecklare. Vi förvaltar

och utvecklar kontor, lager, logistiklokaler och butiker. Vad vi än gör är

människan alltid i centrum och fastigheten runtom. För så jobbar ett

dynamiskt fastighetsbolag, inte främst med fastigheter, utan med

människor. Och deras framtid.

VILL DU VETA MER?

Välkommen att höra
av dig till mig!

Ansvarig uthyrare:

Jennifer Adolfsson, +46 86 02 33 33
jennifer.adolfsson@castellum.se


