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Technopolis Kista, Stockholm

TECHNOPOLIS KISTA – FLEXIBELT KONTORSUTRYMME I EN LEVANDE
DEL AV STOCKHOLM
Kista är beläget i en levande urban miljö med en blandning av arbetsplatser, tjänster, utbildning och bostäder – ett
attraktivt sammanhang för både företag och invånare. Med lokaler precis bredvid E18 erbjuder Technopolis Kista
campus en perfekt skyltplats med över 70 000 passerande bilar varje dag. Campus är lätt att nå med bil eller
kollektivtrafik och är också beläget inom gångavstånd från både tunnelbanan och Kista Galleria.
Kista campus överraskar med en dynamisk och relativt smal byggnad med en interiör som badar i ljus. Detta gör
lokalerna ljusa och trevliga, effektiva och anpassningsbara. Alla slags planlösningar är möjliga här: från öppna landskap
till aktivitetsbaserade eller rumsuppdelade lösningar. Kista campus erbjuder många olika tjänster som ger er möjlighet
att ta itu med er viktigaste uppgift: Tillväxten i ert företag. Bland tjänsterna kan nämnas mötesrum, en restaurang och
ett café, och det finns också stora möjligheter att nätverka med specialister från olika yrkesområden.
Blir du hungrig erbjuder caféet Middlepoint lätta luncher och catering, och Restaurang Brasseriet har fantastisk service
och en sommarterrass på vårt campus.
Technopolis använder 100 % förnybar el på Kista campus och har även en BREEAM-certifiering för sin miljö- och
hållbarhetsprestanda. Läs mer om Technopolis hållbarhet.

SERVICE PÅ CAMPUS
En funktionell arbetsmiljö som kombinerar kontorsutrymme med tillgång till alla våra tjänster. Upptäck alla tjänster som
är tillgängliga på detta campus.

Mötesrum och catering

Parkering

Restauranger och caféer

Gemenskap

Arbetsplatslösningar

Annan service

Skönhet och hälsa

Restauranger och caféer

Delikata måltider
som serveras hela
dagen lång
Kista campus har två favoritrestauranger:
Middlepoint Café och Restaurang Brasseriet. I
området hittar du också Café Capri och
Restaurant Pavarotti. Och om du vill ha något
på språng finns dagligvarubutiken Ärvinge Livs
precis runt hörnet.

VÄGBESKRIVNINGAR
Kista campus är lätt att nå med både bil och kollektivtrafik. Kista är strategiskt placerat med direkt åtkomst till både E4
och E18. Det är bara sex minuters promenad till tunnelbanan (blåa linjen) och 150 meter till buss och flygbuss.
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Mycket flexibel lokal som kan anpassas precis efter eget önskemål. Stora fönsterpartier i två väderstreck. Perfekt yta för
att kombinera öppna aktivitetsbaserade zoner med mindre mötesrum. Tillgänglig omgående! Fantastiskt skyltläge mot
E18 med stort antal förbipasserande dagligen!

Område

Typ

678 m2

Kontor

Våning

Tillgänglighet

1. våning

Ledig

Parkering

Adress

Kista campus har mycket bra parkeringsmöjligheter
med hela 1100 parkeringsplatser i området. Det finns
både ett varmt och kallt garage samt
besökarparkering.

Kronborgsgränd 21 164 46 Stockholm

Varför Technopolis?
Kvadratmeter är inte det ni egentligen vill ha, eller hur? Skulle ni inte föredra ...
Flexibla kontor som anpassar sig efter era behov

Ett avtal som ger tillgång till lokalerna och alla tjänster

Er egen kontaktperson och hjälpsam personal i
receptionen

Strategisk placering och fantastiska kommunikationer

Att vara del av en levande gemenskap av företag och
yrkesproffs

KONTAKTA OSS
Vi hjälper er att hitta rätt lösning för ert företag.

Anders Lindskog
Senior Asset Manager
anders.lindskog@technopolis.se
(+46) 70-425 62 00

Alf Kjærheim Astrup
Business Unit Director
alf.astrup@technopolis.no
+ 47 932 49 659

