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Om Diplomvej 381
Unikt beliggende på DTU Campus i Lyngby tilbyder DTU Science Park 16.000 m2 kontor-, laboratorie- og
værkstedslokaler, som udlejes til forsknings- og udviklingsvirksomheder.
Diplomvej danner rammerne om et spændende kontorfællesskab, hvor DTU Science Park sørger for, at I får et
kontorlejemål til jeres behov, hvor der altid vil være mulighed for at up- og downsize.
I bliver en del af et dynamisk miljø, hvor nærheden til DTU giver jer adgang til den viden og de talenter, I har brug
for, og hvor videndeling, sparring og netværk med andre virksomheder foregår på gangen, i Riccos kaffebar eller
til fælles events.

Det får I:

Lejemål på DTU Campus med DTU som nabo
Mulighed for up- og downsize
Meget funktionelle lokaler
Hver etage er med fælles thekøkken og møderum
Fælles reception og kantine
•

Adgang til auditorium
Parkeringsområde til fri disposition
Fantastisk loungeområde med Riccos kaffebar

”

Her er vi på samme rejse, så alle, der arbejder her,
forstår os, fordi vi arbejder ud fra samme præmisser.
Og det er med til at legitimere os over for kunderne,
at vi sidder i et tech- og vidensmiljø.
Erik Staalby, direktør Aqoola
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DTU Science Park – Danmarks førende vækstog udviklingsmiljø for deep tech-virksomheder
DTU Science Park er Danmarks førende vækst- og udviklingsmiljø for deep tech-virksomheder
med lokationer i Hørsholm og på DTU Campus i Lyngby. Vi har et entydigt formål: Vi skaber det
rum, hvor deep tech-idéer udvikles og formes for hurtigere at blive til virkelighed og forretning.
Vi er summen af 290 dynamiske virksomheder og mere end 4.000 forskere, iværksættere,
forretningsudviklere og initiativrige ansatte, der lever side om side og næres af hinanden,
fordi alle anerkender værdien af samarbejde og meningsudveksling.
Vil tilbyder lige fra acceleration og inkubation i verdensklasse i vores inkubationshus Futurebox
til værdifuld produkt- og forretningsudvikling fx med forskere fra DTU, med andre virksomheder
i DTU Science Park eller mentorer fra vores DeepTech Mentoring program.
Vi har også vores helt eget konferencecenter Søhuset, hvor I kan holde frokostmøder, invitere
medarbejdere til workshops og seminarer eller arrangere jeres næste event.
Netop dét unikke community gør DTU Science Park til stedet, som tager dansk deep tech og
jeres virksomhed til det næste niveau, når vi støtter startups i at holde fokus på deres udvikling,
assisterer scale-ups i at komme på markedet og stimulerer established-virksomheder med et
dynamisk og agilt udviklingsmiljø.

Shared Service
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Når din virksomhed bor
i DTU Science Park, skal
du ikke bekymre dig om
andet end at udvikle
din forretning. Vi tager
ansvaret for al det praktiske. Vi sørger for, at de
fysiske omgivelser er i
top, vi vedligeholder
bygninger og gør det
nemt for dig at skalere
op – eller ned

Community
I DTU Science Park er du en del af Danmarks førende vækst- og udviklingsmiljø,
hvor danske og internationale deep techvirksomheder gør hinanden bedre gennem
løbende sparring. Her er afstanden kort.
Både fysisk og mentalt. Vores mange
netværksaktiviteter gør DTU Science Park
til stedet, som tager dansk deep tech og
din virksomhed til det næste niveau.

Faciliteter
Om du har brug for laboratorier, kontorer eller et domicil, så har vi
det, du skal bruge for at skabe det optimale rum for, at din virksomhed kan udvikle sig og indfri dine ambitioner. Med adresse
lige nord for København skaber vi de optimale fysiske rammer for
deep tech-virksomheder på alle niveauer.

Forretningsudvikling
I DTU Science Park har vi én overordnet ambition: At stimulere
deep tech-virksomheder til udvikling og vækst. Vi sørger for
at facilitere de helt rigtige samarbejder, fx med forskere fra
DTU, eller sætter et komplet mentorteam sammen, som kan
støtte netop din virksomheds udvikling.

Vi kan tilbyde jeres virksomhed et lejemål lige efter jeres behov.
Vi tilbyder lige fra kontorlejemål til skrivebordspladser eller blot en firmaadresse.
Nedenfor kan I se eksempler på forskellige lejemålstyper, vi kan tilbyde jer.

M2

Alle priser er ekskl. moms.

Kontor i innovative rammer
Disse kontorlejemål fra 20 m2 er til deep tech-virksomheden, som ønsker
eget lukket kontor i innovative rammer, men som samtidig gerne vil indgå i et
meningsfyldt deep tech-community blandt andre højteknologiske forskningsog udviklingsvirksomheder.
Kontor – 2 mands
20 m2
Månedlige leje

kr. 5.000

Kontor – 3-4 mands
33 m2
Månedlige leje

kr. 7.500

Kontor – 4 mands
42 m2
Månedlige leje

kr. 10.200

Kontor – 6-8 mands
65 m2
Månedlige leje

kr. 15.000

Kontor – 10-14 mands
129 m2 Månedlige leje

kr. 32.000

Priser er inkl. udgifter til drift, forbrug og fælles serviceydelser.
Ved leje af kontor betales 3 måneders depositum.
Der er 3 måneders opsigelsesvarsel.

Lej et skrivebord i et unikt udviklingsmiljø
At leje et skrivebord er til enkeltmandsvirksomheden, som ønsker at have sin
daglige gang blandt andre innovative virksomheder i et spændende deep techcommunity.
Lej et skrivebord
Skrivebord
Månedlige leje

kr. 2.400

Ved leje af skrivebord betales 2 måneders depositum.
Der er 2 måneders opsigelsesvarsel.

Hav din firmaadresse i professionelle rammer
Bliv en del af DTU Science Park uden at flytte ind. Vi tilbyder en Open Space
aftale til virksomheder, der har brug for professionelle rammer, men ikke har
brug for et fast kontor i DTU Science Park.
Få en firmaadresse
Firmaadresse
Månedlige leje
kr. 1.878
Der er en 6 måneders uopsigelighedsperiode og herefter 1 måneds
opsigelsesvarsel.
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Lejemål efter jeres virksomheds behov

Lejevilkår
Areal

22-250 m2 kontor-, laboratorie- og værkstedslokaler.

Anvendelse

Kontorer, laboratorier og værksteder til forskning og udvikling.

Overtagelsestidspunkt

Efter aftale.

Overtagelsesstand

Lejemålet overtages nyistandsat og indflytningsklart
med nymalede overflader.

Månedlig leje

Lejen indeholder:
• husleje
• internet
• fællesomkostninger
• el. vand og varme
• mødelokaler (undtaget auditorium)
• reception
• post- og pakkehåndtering
• porto, kopi og printerrum
• kaffe/the/kakao
Rummet er umøbleret. Der kan lejes arkiv/lager i kælderen.

Udgifter udover lejen

Rengøring af eget lejemål. Telefonudgifter. Mødeforplejning.

Moms

Alle beløb tillægges moms.

Lejeregulering

Efter nettoprisindekset, dog min. 2,5 %.

Vedligeholdelse

Indvendigt lejer og udvendigt udlejer.
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Shared Services
Som en del af DTU Science Park slipper du for at tænke på ting, der ikke bidrager direkte til din virksomhed. Vi sørger for at vedligeholde bygninger. Vi sørger for, at der er plads til, at din virksomhed
kan vokse både fysisk og mentalt. Vi sørger for parkeringspladser, for mødelokaler, for tekniske
faciliteter og for, at du har mulighed for at indgå i et meningsfuldt community. I dag udnytter 290
virksomheder vores mange Shared Services.

Reception og omstillingsservice
Giv dine kunder en professionel oplevelse med DTU
Science Parks omstillingsservice. Vores receptionister
gør hverdagen lettere for dig ved at tage sig af telefonpasning samt post og pakker.
Mødelokaler
Du har adgang til moderne mødelokaler, så du kan
holde dine møder i professionelle rammer. Hvad enten
det er det store afdelingsmøde eller det lille 1:1-møde.
Du må gratis benytte dig af de lokaler, vi har til rådighed i Lyngby og for et beløb, må du benytte vores
mødelokaler i Hørsholm og Søhuset.
Frokostordning
Du behøver ikke at bekymre dig om frokosten.
Ved at være tilmeldt vores frokostordning, kan du
og dine kolleger nyde den lækre buffet hver dag.

Søhuset Konferencecenter
Hold jeres møde i professionelle rammer i Søhuset
Konferencecenter
Teknisk service
I DTU Science Park skal du ikke bekymre dig om teknikken. Vi sørger for, at dine tekniske installationer og
anlæg kører, og vi yder teknisk service, når du har brug
for det.
Gartnerservice
DTUs dygtige gartnere sørger for, at de grønne omgivelser altid fremstår velplejede. Om vinteren rydder
de sne fra veje og parkeringspladser, så du kan færdes
ubesværet.
Adgang til rabataftaler
Når du er en del af DTU Science Park, har du adgang
til vores indkøbsaftale med LogBuy.

Porto, print og kopi
Vi har gjort det nemt for dig at sende, printe og kopiere. Motionsrum
På Diplomvej 381 har du adgang til både porto, kopiStyrk kroppen og dyrk motion i vores motionsrum i
og printerrum.
Lyngby. Der er løbebånd, crosstrainer og en masse
andet træningsudstyr, som gratis må afbenyttes.
Riccos Kaffebar
Her kan du samle ny energi med friskbrygget kaffe
Massage
Vi ved, at skader, spændinger og hovedpine ofte sætEvents
ter en stopper for det gode arbejde. Derfor har du
Her sætter vi fokus på faglig udvikling og på at styrke
mulighed for at forkæle dig selv og dine medarbejdere
forbindelserne mellem de virksomheder, der er en del med massage eller fysioterapibehandlinger i Søhuset
af vores community.
Motionscenter.
Coffee & Connect
To gange om måneden inviterer vi til Coffee & Connect
i henholdsvis Lyngby og Hørsholm. Vi serverer morgenmad, og du har mulighed for at møde dine naboer i DTU
Science Park.

Gæstehus
Som en del af DTU Science Park har du mulighed
for at leje et værelse i vores gæstehus, som ligger
i DTU Science Park, Hørsholm.
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Futurebox
Futurebox er stedet, hvor Danmarks skarpeste deep tech
startups matches med etablerede virksomheder, investorer
og eksperter. En inkubator og accelerator, som ikke går på
kompromis, når det gælder kvaliteten af de virksomheder,
som innoverer, skaber nye produkter og udvikler sig i huset.
Futurebox er det eneste innovationshus i Danmark dedikereret til deep tech-startups –– bygget af containere og med
adresse på DTU campus. Her kan startups udvikle deres
teknologier, få hjælp til produkt- og forretningsudvikling
og til at komme hurtigt på markedet med deres deep tech
industriløsninger.
Futurebox lægger også hus til Danish Tech Challenge, som
er Danmarks mest intense og ambitiøse acceleratorprogram
for hardware-startups. Danish Tech Challenge udvælger
hvert år 20 virksomheder, som dyster om Industrien Fonds
Iværksætterpris på 500.000 kr.

dtusciencepark.dk

FUTUREBOX

Søhuset er et konferencehus
skabt til fælles tankevirksomhed.
Her kan innovatører, erhvervsledere, investorer og forskere
mødes og dele synspunkter, ideer og perspektiver, som muligvis vil forme fremtiden og blive til løsninger på alverdens
problemer. Det er set før.
Indeklimaet indbyder til fælles ventilation af nye ideer,
mens udsigten udvider horisonten. Kunsten på væggene
udfordrer din nysgerrighed, og køkkenet leverer gastronomiske nybrud. Og så er der naturligvis Søhusets 5 principper for det gode møde. Nysgerrighed, tillid, robusthed,
disciplin og mod sikrer, at ethvert møde, vi lægger hus til,
resulterer i den størst tænkelige fælles tankevirksomhed.
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SØHUSET KONFERENCECENTER

Er du blevet nysgerrig?
Så book en uforpligtende rundtur
med Louise Adolph

Louise Adolph
Lettings Manager
la@dtusciencepark.dk
+45 4273 0999
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