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TECHNOPOLIS FORNEBU – FLEKSIBLE KONTORLOKALER TIL LEIE OG
EKSEPSJONELL SERVICE

Enten du tilhører en SMB eller et stort selskap, har Technopolis Fornebu fleksibiliteten og servicen som vil hjelpe

bedriften din å vokse. Med  70 000 kvm kontorlokaler til leie, og tre forskjellige bygg på campus – Terminal, Portal og

Profil – er atmosfæren alltid levende, og mulighetene for nettverksbygging er enorme.

Når du besøker Technopolis Fornebu, vil du først legge merke til det historiske Terminalbygget. Før var dette

ankomsthallen til gamle Oslo lufthavn, og bygget har beholdt sin opprinnelige arkitektur og deler av interiøret som var i

flyplassen.

På vårt campus vil du også finne Technopolis HUB, et kontorområde med private kontorlokaler og felles servicetjenester

for mindre team. HUB Fornebu vil bestå av 21 moderne kontorlokaler som passer til 1-8 personer.

Hvis du blir sulten, er det tre deilige og varierte restauranter å velge mellom: Transit har menyer inspirert av street food;

Asia serverer nydelig asiatisk mat; og Expedisjonen har salater, smoothier og sunne varmretter. På Technopolis Fornebu

finner du også lounge, gym og kaffebar. Det er et stort parkeringsanlegg med hele 1 100 parkeringsplasser og 70 ladere

for elektriske biler. I tillegg er det gode kollektivtransport muligheter på Fornebu med kort vei til både Lysaker, Skøyen

og Asker.

Technopolis bruker 100% fornybar energi (strøm, varme og kjøling) på campus Fornebu. Profilbygget har også en

BREEAM-sertifisering for sin miljø- og bærekraftytelse. Les mer om Technopolis sin bærekraft.



TJENESTER PÅ CAMPUS

Det funksjonelle arbeidsmiljøet kombinerer kontorlokaler med tilgang til våre tjenester. Oppdag hvilke tjenester vi har

tilgjengelig på campus.

Møterom og catering Parkering Resepsjon og sikkerhet Restauranter og kaffebar

Gym og trening Garderober og dusjer Helse og skjønnhet Renhold og vedlikehold

Fellesskap Kontordesign Internett Andre tjenester

Restauranter og kaffebar

Deilige måltider
serveres dagen
lang
Det er tre eksepsjonelle restauranter på

Fornebu campus: Transit i første etasje, Asia i

andre etasje og Expedisjonen i tredje etasje.

Hvis du er på farten, kan du også stoppe i

kaffebaren og ta med deg et bakverk, en

forfriskende smoothie eller en kopp kaffe i

hånda.



VEIBESKRIVELSE

Technopolis Fornebu har kort avstand til Oslo og ligger i nærheten av Lysaker Stasjon med lokale togforbindelse og

flytoget som går til Drammen, Oslo S og Gardermoen. Gode forbindelser med buss og offentlig transport.



KONTOR 1079 M | TECHNOPOLIS FORNEBU

Kontorlokale i 5. etasje i Portalbygget tilgjengelig for leie. Lokalet har en flott beliggenhet med kjøkkenfasiliteter, eget

inngangsparti og har en fantastisk utsikt. Per i dag er lokalet innredet med flere møterom/kursrom i ulike størrelser men

lokalet kan enkelt tilpasses din bedrifts behov og ønsker. Oppgitte kvadratmeter inkluderer andel av fellesareal.
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Område

1079 m2

Type

Kontor

Etasje

5. etasje

Tilgjengelighet

Ledig

Adresse

Rolfsbuktveien 4B 1364 Fornebu





KOM I KONTAKT MED OSS

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning for din bedrift.

Hvorfor Technopolis?
Det er ikke bare kvadratmeter du vil ha, er det vel? Vil du ikke heller ha...

Fleksible kontorlokaler som tilpasser seg dine behov En kontrakt som inkluderer tilgang til lokaler og alle

tjenester

Din egen kontaktperson og hjelpsomme ansatte i

resepsjonen

En strategisk beliggenhet og utmerket tilgjengelighet

Muligheten til å ta del i et yrende fellesskap av

bedrifter og fagfolk

Einar Broch Nielsen
Head of Sales

einar.nielsen@technopolis.no

+47 938 44 540


