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ESTATE PARTNERS

Vi er en familiedrevet virksomhed med dybe rødder i Kolding. Vi udvikler og driver 
ejendomme i Trekantområdet til både private og erhverv. Vores lejemål er lyse og 
moderne, og vi har et vedvarende fokus på høj bokvalitet, tryghed og fællesskab.

Når du samarbejder med os, er du sikret god og nærværende service. Vi står altid til 
rådighed for dine henvendelser, og vi sætter en ære i at skabe gode oplevelser for 
vores lejere. Vores kunder er typisk hos os i mange år, og vi arbejder aktivt for at skabe 
langvarige relationer og godt samarbejde. 

SÅDAN BOR DU

Lejlighederne er minimum 40 m2 med altan/terrasse og eget badeværelse. Lejligheden 
er udstyret med boksmadras og sovesofa, et hyggeligt sofaområde med Smart TV og et 
tekøkken med spisebord og -stole. 

Bygningen er selvfølgelig fuldt sikret med aflåste døre, videoovervågning og security-vagt 
flere gange i døgnet. Desuden er der tilhørende vaskeri og gratis fitness-faciliteter døgnet 
rundt. 

Metropolis ligger centralt i Kolding med kun 1000 meter til banegården. Der er en stor 
P-plads ved bygningen, bybussen holder lige ved døren, og der er ca. 200 meter til indkøb 
i Rema1000. Der er få kilometer til motorvejen.
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Jannik Skov - HP BYG

Vi har benyttet os af Metropolis i 2 år nu – og har i den tid haft lejet 
mellem 15-20 lejligheder hos dem. Det har vi været utroligt glade for.

Det er nemlig gode lejligheder – fuldt møblerede og med en 
fantastisk beliggenhed. Tæt på vores byggepladser, men også 
tæt på supermarked og marina.

Det betyder noget for os at kunne tilbyde vores medarbejdere 
en fast, tryg base, mens de arbejder på byggepladsen.

– for os er det både billigere og nemmere end et hotel.

EN TRYG BASE

Når dine medarbejdere arbejder ude, har de brug for en tryg base. Et sted, de kan slappe 
af. Trække stikket. Og føle sig hjemme.

Det er muligt på Metropolis i Kolding. Her kan du nemlig leje en fuldt møbleret lejlighed, 
hvor medarbejderen kan bo i både længere og kortere perioder. 

Det er både en billigere og mere privat løsning end et anonymt hotelværelse.

EN GOD PRIS

Huslejen er kun 6000 kr. pr. måned og inkluderer el, vand, varme og internet.
På den måde er du fri for ubehagelige overraskelser! 

Ved lejeperioder uden tidsbegrænsning vil der være et opsigelsesvarsel på 1 måned samt 
den løbende måned ud. 

Obligatorisk slutrengøring efter endt lejeperiode. Pris: 600 kr.
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