Erhverv
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ERHVERVSLOK ALER
I ISL ANDS BRYGGES
IKONISKE
GRØNNE TÅRNE
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Fælles lobby med boligerne.
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HavneBryggen Sirius giver dig
mere kvalitetstid. Det bedste af
arbejdsliv, byliv og familieliv

BOL IG OG E RH V ER V

Stueplanen kommer
til at rumme en café,
mindre butikker og
liberale erhverv. Alt
sammen med et fælles,
møbleret lobbyområde i
høj kvalitet.

HavneBryggen Sirius er
PensionDanmarks nye prestigebyggeri
på den sidste grund helt ned til
Københavns Havn i det nyudviklede
kvarter på Islands Brygges solside.
Her bygges to 14-etagers tårne til både
bolig og erhverv.
Nu har du mulighed for at
købe erhvervslokaler placeret i
HavneBryggen Sirius´ stueplan.

Det gør HavneBryggen Sirius til et
særligt attraktiv valg for selvstændigt
erhvervsdrivende.
Hvis din virksomhed har udadvendte
funktioner og kundebesøg – du kunne
eksempelvis være et mindre agentur,
en arkitektvirksomhed, en tandlæge,
en kiropraktor eller en mindre
butik – tilbyder lobbyen et naturligt
adgangspunkt til dine kunder. Her
bliver ganske enkelt stilfuldt og rart.

Som køber af en bolig i
HavneBryggen Sirius, har du unik
mulighed for at købe de særligt
attraktive erhvervslokaler. Du kan bo i
bygningen og samtidig drive din egen
virksomhed i stueetagen. Det er muligt
at tage elevatoren ned til dit eget
kontor og derved adskille boligens
privatliv og arbejdslivets timer.
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T Y PE EC
Udsigten fra stueetagen og
stemningen omkring den hyggelige
plads ved HavneBryggen Sirius
tilfører yderligere herlighedsværdi
til erhvervslokalerne. Så både du og
dine kunder kan nyde godt af den
fristende placering. Her kan du få en
arbejdsplads med udsigt.
8

9

Nyskabende kombination
af bolig og erhverv

E RH V E R VSLOK A L E RNE

HavneBryggen Sirius
tilbyder, at du kan
købe din bolig og
samtidig tilkøbe ét af
de kun 10 attraktive
erhvervslokaler i
stueetagen på Nord
eller Syd Tårnet.

Køber du bolig sammen med
erhvervslokalet, kan disse
sammenlægges til én enhed.
Kombinationen har mange fordele,
og én af dem er muligheden for lave
driftsomkostninger. Vi henviser til
selvstændig rådgivning herom.
Du kan vælge at benytte lokalet selv
til din egen virksomhed. Alternativt
kan du se det som en investering og
eksempelvis til udlejning.
Finder du det interessant blot
at arbejde her, er du naturligvis
velkommen til at købe et
erhvervslokale og stadig være en del
af HavneBryggen Sirius.

Sirius varierer fra 38 - 102 m2. De
ligger i stueplan med adgang til ‘Den
centrale plads’ mellem de to tårne.
Hvert lokale har adgang til eget
tekøkken. Erhvervslokalerne kan
benytte tårnenes højloftede og
eksklusive hovedindgang med fælles
toiletter og en smart indrettet lobby,
der er med til at give dine kunder en
positiv oplevelse, når de ankommer til
din virksomhed.
Særligt for sydtårnet
I sydtårnet udbydes to boliger, der har
direkte adgang til eget erhvervslokale.
Begge liggende med enestående
udsigt til havnen. Der henvises til bolig
brochuren.

Hvad får du med i købet?
Erhvervslokalerne i HavneBryggen
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T Y PE N , BOL IG & E RH V ER V

HavneBryggen Sirius et særligt
attraktivt valg for selvstændigt
erhvervsdrivende

FA K TA
Sydtårnet
→

Type EI, 63 m2

→

Type EH, 40 m2

→

Type EG, 45 m2

Nordtårnet
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→

Type EA, 75 m2

→

Type EB, 58 m2

→

Type EC, 72 m2

→

Type ED, 78 m2

→

Type X, café, 102 m2

→

Type EE, 38 m2

→

Type EF, 43 m2
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FOR DE L E V E D AT A R BE JDE I H AV NE BRYG G E N SIR IUS
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→

Mere kvalitetstid med familien, hvis du også bor i ejendommen - ingen spildtid på transport

→

Dit eget kontorlokale, så du kan adskille privatliv og arbejdsliv, men alligevel være til stede

→

God placering med smuk udsigt lige ned til Københavns Havn og på bydelens attraktive plads

→

Flot ankomstparti med adgang til fælles lobby med fine toiletfaciliteter

→

Smukke inspirerende lokaler med tekøkken, terrasse og godt lysindfald

→

Nemt og bekvemt: P-kælder med mulighed for tilkøb af parkeringsplads, samt gode forhold for
cykelparkering

→

Hurtig adgang til motorvejen og lufthavnen

→

Kort afstand til City
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Inspirerende miljø - bynært
og bekvemt

OMR Å DE T

Beliggenheden
kunne ikke være
mere attraktiv med
havnekanten lige ved
siden af bygningerne og
Amager Fælled i kort
gåafstand.

Erhvervslokalerne har udgang til egen
lille terrasse højt hævet på plinten
og ud mod gaden til ‘Den centrale
plads’. Denne nye bydelsplads vil
udover aktiviteterne fra tårnene,
også nyde godt af aktiviteterne fra
nabobygningen HavneBryggen
Castor, der har store, attraktive
erhvervslokaler ud til pladsen. Her
forventes det, at der vil blive et
spændende lokalmiljø med caféer,
restauranter etc. Aktiviteterne vil
skabe et naturligt flow af mennesker
fra lokalområdet.

Hvis du vælger et erhvervslokale
i HavneBryggen Sirius, nyder din
virksomhed godt af stedets stærke
brandingværdi. For HavneBryggen
Sirius er velkendt i området - med
sine karakteristiske grønne tårne og
tydeligt arkitekttegnede design.
De to tårne, der beklædes med
grønne planter, skiller sig ud og gør
HavneBryggen Sirius til et vartegn for
hele området. Et vartegn, din
virksomhed kan trives i.

HavneBryggen Sirius - og det
nyudviklede nærområde - bidrager
med aktive beboere, som har
købekraft.
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BBR-arealer
Erhvervsrum Type EA - 75 m2
Erhvervsrum Type EB - 58 m2
Erhvervsrum Type EC - 72 m2
Erhvervsrum Type ED - 78 m2
Erhvervsrum Type EE - 38 m2
Erhvervsrum Type EF - 43 m2
Café Type X - 102 m
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KT. 3. 5

Erhverv til Ejl. N

Erhvervsrum
Type EH

Erhvervsrum
Type EI

Flugtvej

Toilet Forrum

BBR-arealer
Erhvervsrum Type EG - 45 m2
Erhvervsrum Type EH - 40 m2
Erhvervsrum Type EI - 63 m2
Ejl. Type N - 140 m2
Ejl. Type O - 162 m2

Erhvervsrum
Type EG

Forrum

HC-Toilet

Trappe/Opgang

Elevator
KT. 2. 7
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Indgang

Ejl. Type N

Gang / Forrum

Foyer

Ejl. Type O
(Cykel)rampe

Erhverv til Ejl. O

Privat terrasse

Den korrekte placering fremgår af den enkelte lejlighedsplan. Der henvises til
plantegning for hver bolig, hvor der er angivet mål jf. branchenormen.

Cykelrampe
Sirius
Syd

Placering af søjler og plantekummer varierer fra etage til etage.

Sirius
Nord

Havnepromenade

E TAGE PL A N - 00

Privat terrasse

parkering
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Kontakt & Information

Ejendomsmæglere
home Nordhavn / Projektsalg
Sandkaj 11
2150 Nordhavn
+45 35 25 12 00
nordhavn@home.dk
Sweet-Homes Projekt København
Constantin Hansens Gade 16, st.
1799 København V
+45 24 64 07 88
kontakt@sweet-homes.dk
Showroom
Du finder showroomet lige
ved byggepladsen på
Islands Brygge 62,
2300 København S

Arkitekt
Henning Larsen Architects
Totalentreprenør
KPC København A/S
Bygherre/projektudvikler
PensionDanmark
Design og visualiseringer
Dimension Design
Version
3. version, 1. september 2020

Forbehold
Vi gør opmærksom på, at interiør- og eksteriørbilleder til HavneBryggen Sirius er 3D-visualiseringer.
3D-visualiseringer tilstræber at vise bebyggelsen så nøjagtigt som muligt, uden hensyntagen til
samtlige tekniske muligheder. Der tages forbehold for, at der på disse billeder i salgsmaterialet er
gengivet genstande, overflader, materialer, udstyr og indretning, som ikke svarer nøjagtigt til det, der
leveres. Dette gør sig tillige gældende for nabobygninger, gårdmiljø, broer, brygger, belægninger mm.,
idet disse er angivet ud fra foreliggende oplysninger og der er ikke nødvendigvis tale om det endelige
udtryk og geometri. Belægninger, træer og beplantninger vises ikke nødvendigvis som det vil se ud
ved afleveringen. De viste bygninger på Parcel C er jf. lokalplanen alene udtryk for maksimal volumen
og der tages forbehold for det endelige projekt. Væsentlige afvigelser kan forekomme blandt andet
på grund af myndighedskrav og byggesagsbehandling.
Brochuren er udarbejdet som sælgers prospekt og skal ikke ses som en salgsopstilling. Der kan
forekomme ændringer undervejs i projektet, hvorfor angivelse af materialer er med forbehold.
Beskrivelsen af de materialer, der følger boligen, findes i materialebeskrivelsen.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
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havnebryggen-sirius.dkerhverv

