Company House i Vejen
Vcube - kontorlejemål udover det sædvanlige

Vcube = Virksomheder + Vækst + Vindere = Visualitet i Vejen

EKSKLUSIVT
• 400 m² under et tag - med et væld
af muligheder.
• Indrettet eksklusivt, moderne og
indflytningsklart.
• Arkitekturen er gennemarbejdet
med markant facade, en god indretning og store, lyse rum.
• Kontorerne, fordelt på 2 etager,
opføres med ventilationsanlæg
med køl i de primære rum.
Bygningen er indrettet med 10
store, lyse og moderne kontorer.
Alle kontorer er selvfølgelig med
klimaanlæg.
• Stort velindrettet spisekøkken på
1. sal med alt i hårde hvidevarer,
herunder amerikaner-køleskab.
I stueetagen er der tekøkken med
køleskab og opvaskemaskine.

Du får ikke bedre kontor
i Danmark.
• ATTRAKTIV BELIGGENHED MED
STOR SYNLIGHED
• DIREKTE VED MOTORVEJ E20
- TILSLUTNING 68

• MULIGHED FOR SHOWROOM

• Kan leveres fuldt møbleret.

• STORT MØDELOKALE
(kan opdeles vha. foldevæg)

• Som lejer bliver du en del af et
positivt og innovativt miljø
sammen med andre virksomheder.
Det skaber resultater.

• MANGE FACILITETER med i prisen
(Moderne IT opkobling med
højhastighed/trådløs mulighed,
moderne telefoni, aflåselige kontorer, AV-udstyr, mulighed for arkiv,
professionelle printermuligheder,
tyverialarm m.m).
Selv kaffe og isvand er med i
prisen.

• Socialt har du netværket i form af
gode naboer tæt på.
• Parkering lige ved døren.
MED ANDRE ORD, DU KOMMER
MED DIN PC OG DIT GODE HUMØR…
- VI KLARER RESTEN.
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Bliv en del af dette faglige og aktive sociale
miljø, hvor networking, sparring og fællesskab
sikrer din forretning udviklingsmuligheder og
fremgang.
Kontakt os ved at maile lidt om dine tanker
for din virksomhed.
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Vcube ApS:
Kris Vetter 40 10 66 68
Mail: kv@vmarketing.dk
www.vcube.dk
Ådalen 7C, 6600 Vejen (facade mod Asbovej)

