
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

teknolog i -  

Måløv Byvej 229 

2760 Måløv 

Tlf. +45 4464 6606 

info@lyfaparken.dk 

www.lyfaparken.dk 

45,41 m2 - 169,60 m2 kontorlokaler  
Måløv Byvej 229, 2760 Måløv 
 

In df l y t n i n gsk l ar e 

kon t or l e j em ål .  

LyfaParken 

 

 

Lyfa Parken er en præsentabel 

erhvervsejendom velbeliggende i grønne 

og rolige omgivelser i Måløv kun 25 km. 

fra København. Af naboer kan nævnes 

virksomheder som Oticon A/S, Novo 

Nordisk A/S og Eva Denmark A/S. 

Trafikalt ligger ejendommen optimalt til 

Frederikssundsvejen med kort afstand til 

motorvejen i Ballerup. S-toget kører til 

København og Frederikssund fra Kildedal 

station kun 200 mtr. fra ejendommen. 

Skr æ d d ers yed e i n dr et n i n gs l øsn i ng er  

Pæ n og  ve l or d n et  e j en d om med  gr ø nn e omg i ve ls er  

T raf i ka l t  ve l b e l l ig en d e  

”Der er flere årsager til at vi valgte at placere Eva Denmark A/S i dette område. 
Både vores ansatte, kunder og leverandører nyder i dag godt af de gode 
indfaldsveje og den nye S-tog station. Hertil kommer de gode 
parkeringsmuligheder og de grønne områder…” 
 
Jan Engelbrecht 
Adm. Direktør 
Eva Denmark A/S 



 

VI T ILBYDER  

• FLEKSIBILITET. 

• GODE FÆLLESAREALER. 

• BILLIG HUSLEJE. 

• IT INFRASTRUKTUR. 

• MULIGHED FOR AT VOKSE.. 

• MULIGHED FOR LAGERPLADS.  

• GOD INFRASTRUKTUR. 

• GODE PARKERINGSFORHOLD. 

• GRØNNE OMGIVELSER.  

• GODT ARBEJDSMILJØ. 

Kontor i rolige og grønne omgivelser 
100% INDFLYTNINGSKLART. . 

Tre lejemål udbydes, på 45,41 - 169,60 kvm. Brutto. 

Lejemålene er beliggende på 2. salen i flot og velindrettet ejendom. 

Faciliteter som dækker 
   dine forretningsmæssige 
   behov 
Fællesarealer 

 

Fællesarealer byder på et flot indgangsparti, pæne 

toiletter samt en stor fælles frokoststue med nye og 

moderne køkkenfaciliteter samt bordfodbold, kaffe- og 

snackautomat. 

Der er etableret fælles mødelokale med projektor og 

whiteboard. 

I ejendommen er etableret alarm I fællesarealerne og 

udendørs kameraovervågning. 

OM LYFAPARKEN 

 

De 5 bygninger som udgør LyfaParken er opført i 

perioden 1942-1979. Senest har ejendommen været 

benyttet af lampefabrikken Lyfa A/S som står bag en  

 

• Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo.  

• Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  

• Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos.  

• Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 

• Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto.  

• Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 

• Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 

række klassikere som 

Tivoli lampen designet af 

Henningsen samt  

Konkylien designet af 

Louis Weisdorf. En række 

af fabrikkens prototyper er 

stadig i brug på  

ejendommen. 

LyfaParken er i dag ejet af 

Thyholm ApS. 

INDRETNINGSLØSNINGER 

Lyfa Parken tilbyder stor fleksibilitet i 

indretningen af de forskellige lejemål. 

Har du behov for et mindre eller 

større lagerlokale kan vi med stor 

sandsynlighed dække dit behov.  

 

WEBLØSNINGER 

LyfaParken har indlagt fibernet 

som  kan benyttes mod betaling. 

IT infrastrukturen etableres til den 

enkelte lejer for nem tilslutning til 

internettet samt telefon. 

 

UDVID D IT LEJEMÅL 

Mange virksomheder starter i det 

små men vokser med tiden. 

Med et større antal lejemål i 

ejendommen er der rig mulighed 

for at vokse til større lokaler. 
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Lejemål 1-32261-5. (Bygning 1,2. sal) 

Husleje:   169,69 kvm. á  kr. 450,00  kr. 76.360,50 

A conto drift  169,69 kvm. á  kr. 125,00  kr. 21.211,25 

A conto varme  169,69 kvm. á  kr. 40,00  kr. 6.787,60 

I alt pr. år excl. moms      kr. 104.359,35 

 

Lejemål 1-32261-40. (Bygning 1,2. sal) 

Husleje:   169,69 kvm. á  kr. 525,00  kr. 89.087,25 

A conto drift  169,69 kvm. á  kr. 125,00  kr. 21.211,25 

A conto varme  169,69 kvm. á  kr. 40,00  kr. 6.787,60 

I alt pr. år excl. moms      kr. 117.086,10 

 

Lejemål 1-32261-6. (Bygning 1,2. sal) 

Husleje:   45,41 kvm. á  kr. 550,00  kr. 24.975,50 

A conto drift  45,41 kvm. á  kr. 125,00  kr. 5.676,25 

A conto varme  45,41 kvm. á  kr. 40,00  kr. 1.816,40 

I alt pr. år excl. moms      kr. 32.468,15 

 

Lejemål 1-32261-23. (Bygning 1,2. sal) TIL OVERTAGELSE 01.04.2016 

Husleje:   82,80 kvm. á  kr. 600,00  kr. 49.680,00 

A conto drift  82,80 kvm. á  kr. 125,00  kr. 10.350,00 

A conto varme  82,80 kvm. á  kr. 50,00  kr. 4.140,00 

I alt pr. år excl. moms      kr. 64.170,00 

 

 

 

 

Vilkår 

Drifts- og fællesudgifter 

Lejer betaler et årligt a contobeløb på kr. 125 pr. kvm 

Varme 

Lejer betaler et årligt a contobeløb på kr. 40 pr. kvm. 

El 

Lejer betaler eget elforbrug direkte til forsyningsselskab 

Depositum 

Efter aftale. 

Lejeregulering 

Lejen reguleres hvert år med den procentvise stigning i nettoprisindekset, dog minimum 3% af forrige års leje.  

Uopsigelighed 

Efter aftale 

Opsigelsesvarsel 

Lejemålene kan efter udløbet af uopsigelighedsperioden opsiges med 6 måneders skriftlig varsel.  

Afståelse 

Lejer har ikke ret til afståelse. 

Fremleje 

Lejer har ikke ret til fremleje. 

Vedligeholdelse 

Udlejer foretager og bekoster den udvendige bygnings vedligeholdelse. 

Moms 

Lejemålet er momsregistreret og alle ovenstående beløb tillægges p.t. 25% moms. 

Overtagelse. 

Lejemålene kan overtages iht. nærmere aftale. 

Forbehold for trykfejl. 


