Det flexibla.
Det hälsosamma.

Upptäck Castellums
nyckelfärdiga kontor

CASTELLUM - NYCKELFÄRDIGA KONTOR

Upptäck det enkla.

En avgift.
Många fördelar.
Oändligt flexibelt.
Med Castellums nyckelfärdiga kontor njuter
ni av ert alldeles egna kontor men utan allt
krångel. Toppmodernt, fullt utrustat och
med fokus på hälsa, hållbarhet och välmående
får ni alla fördelar ett eget kontor medför
- samlat i ett enda, enkelt kontrakt.
Att välja kontor har aldrig varit enklare.
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Enkelt att må bra:
Läget, möbler, belysning.
Allt på människans och
miljöns villkor.

Enkelt att flytta in:
Flytta in omgående.
Ett enda avtal täcker allt.

Enkelt att börja jobba:
Allt från möbler, köks- och konferensutrustning,
el, nätverk och kaffe ingår.

Enkelt att flytta ut:
Tre månaders uppsägningstid. Alltid.

Enkelhet med
extra allt.
Hållbara möbler och inredning
Ergonomiska arbetsplatser
Aktiv och energismart belysning
Kök med husgeråd
Svanenmärkt Kaffestation
Mötesrum/konferensrum
Wi-Fi
Sensorer för arbetsmiljömätning
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AV-utrustning
Skrivare/kopiator
Larm och lås
Miljövänligt inomhusklimat
Verksamhetsel
Kemikaliefri lokalvård och service

Växter och skötsel

Enkelt. Men livsviktigt.
Det nyckelfärdiga kontoret är inrett för att ge en
ombonad känsla och ökat välmående. Genom att
vistas i en hälsosam arbetsmiljö, mår ni inte bara
bättre - ni blir mer kreativa och presterar bättre.
Därför vill vi erbjuda er det bästa från vår verktygslåda.
Dessutom med ett hållbart fokus.
Varför inte välja ett kontor att längta till?

Hälsosamt för er. Skonsamt för miljön.
Aktiv energismart belysning
Sensorer som mäter er arbetsmiljö*
Ombonad och grön miljö
90% återbrukade möbler och återvunna material
Höj och sänkbara bord
Ergonomiska kontorsstolar
Aktiverande sittmöbler att skifta med
Kemikaliefritt och ISO-certifierat städ

Luftkvalitetssensorer mäter allt från
Co2 till emissioner och partiklar i
luften och ni kan med hjälp av den
informationen vara trygga att ni
levererar en hälsosam arbetsplats
till era medarbetare.

Njut av växtlighet - slipp skötseln
Gröna växter bidrar till renare luft och avstressande
atmosfär - ökat välmående helt enkelt. Skötseln står vi för!
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* Ha koll på er arbetsmiljö.

Önskar ni det ännu enklare?
Upptäck våra tilläggstjänster.

Hjälp att sälja era gamla möbler
Flytthjälp
Komplett datorutrustning
Beläggningsmätning

Anledningen till att man väljer en viss arbetsgivare kan bero
på flera saker - kontoret är en av de viktigaste.
Var, vem, hur och varför vill man arbeta där man gör?
Var man går till jobbet är en fråga om livskvalitet. Är det centralt?
Lätt att ta sig till? Brett utbud av restauranger och servicetjänster
i närheten? Stimulerande utsikt?
Vem träffar man om dagarna? Den sociala aspekten är viktig
även utanför de närmsta kollegorna. Därför är det alltid vi på
Castellum som hanterar servicefrågorna.
Hur är kontoret utformat och inrett. Är det hälsosamt, hållbart
och socialt? Idag ställs höga krav på ergonomi, belysning,
sociala ytor och inredning. En arbetsplats ska ge energi, främja
välmående och inspirera.
Varför välja ett hållbart kontor? Det nyckelfärdiga kontoret är
designat för att minska kontorets klimatpåverkan så mycket
som möjligt. Alla val är gjorda med klimatpåverkan som första
prioritet. Vi alla har ett ansvar som är svårt att förbise - gentemot
miljön, varandra och våra samarbetspartners
Våra nyckelfärdiga kontor gör det ansvaret enkelt att ta.
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Ett hållbart kontor är
ett attraktivt kontor.

Nyckelfärdigt på Kungsgatan
Perfekt beläget i centrala Helsingborg, precis intill
kommunikationsnavet Knutpunkten, blir vardagen ännu
enklare och smidigare. Njut av det bästa av två världar toppmoderna kontor i charmiga sekelskifteshus, pampiga
parkettgolv och spröjsade fönster. På Kungsgatan står det
redo.

DM

Välkommen hit - stanna så länge du vill.

WC

Adress:
Ledig yta:
Antal arbetsplatser:
Antal mötesrum:
Pris:

Kungsgatan 6, Helsingborg
105 kvm
8 st
1
39 900 kronor i månaden

Caroline Andersson
caroline.andersson@castellum.se
+ 46 70 894 1277
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Kontakta oss.

Ulf Nilsson
ulf.nilsson@castellum.se
+ 46 70 267 9999

Varje dag går 250.000 människor till jobbet i våra lokaler. Med 4,3 miljoner kvadratmeter
uthyrbar yta är vi Nordens största börsnoterade fastighetsbolag. Det är en position som
förpliktigar. Därför är vi störst på hållbarhet - ekonomisk, ekologiskt och social.
Våra nyckelfärdiga kontor är ett steg för att behålla den positionen.

