
Mercur Kolding

Haderslevvej 36, 6000 Kolding



Præsentation af Mercur

• Yderst præsentabel bygning

• Moderne faciliteter

• 2 mødelokaler (plads til 5 og 20 pers.)

• Unik historie – velkendt og central placering

• Stor synlighed

• Nem tilgængelighed - både med bil, tog og gåben

• Gode parkeringsforhold for brugere og gæster

• Velfungerende kontorhus

• Etablerede nabovirksomheder



Mercurs placering

Den perfekte balance mellem centralt, bekvemt og nemt

• 10 min. i bil fra motorvej til Mercur

• 12-15 min. på gåben fra banegård til Mercur

• 3-5 min. på gåben til strøget

• Gæstepladser i Mercurs baggård

• Mulighed for private P-pladser i baggården



Faciliteter på Mercur

• 2 mødelokaler med moderne AV-udstyr

• Plads til hhv. 5 og 20 personer

• Bookes via online system

• Fællesområde/frokoststue i parterre

• Toiletter og tekøkkener på alle etager

• Venteområder på alle etager



Mødelokalerne

Lille mødelokale, 5 pers. Store mødelokale, 20 pers.
Fleksibel opstilling bestående af 3 borde, 

20 stole og skærm på hjul



Services på Mercur

Følgende er inkl. i lejen:

• Fast rengøring

• 1 gang i ugen på kontor, 2 gange i ugen på fællesarealer

• Hurtigt internet

• Forbrug (vand, varme og el)

• Alarm m. vægter

• Forsikring.

• Gratis adgang til det lille mødelokale

Mulighed for leje af private P-pladser i gården

• Koster 300 kr./stk./md



Jeres naboer 
på Mercur
På Mercur bor primært disse typer 
virksomheder/organisationer

• Konsulentvirksomheder

• IT-virksomheder

• Rekrutteringsvirksomheder

• Psykologer

Vi har også andre typer virksomheder, som skaber 
ekstra netværksmuligheder på kryds og tværs.



Jeres nye rammer?



9 gode grunde til 
at vælge Mercur

1. Karakterfuld og velfungerende base i Kolding

2. Fordi I skal kunne fokusere på jeres arbejde

3. I sætter pris på solide og flotte rammer

4. Velkendt placering – stor synlighed

5. Gode parkeringsforhold

6. Gåafstand til banegården og strøget

7. Central placering ift. resten af Danmark

8. Velfungerende mødelokaler med god plads (5 og 20 pers.)

9. Udlejer og ejer af Mercur er et 20 år gammelt ejendomsselskab 
med fokus på tilfredse lejere, ordentlighed og skønne rammer



Yderligere information

I kan se flere billeder og læse om Mercur på www.mercur.dk

Ønsker I at læse mere om os, kan dette gøres på www.nkn.dk

Jeg ser frem at – forhåbentligt – byde jer velkommen på Mercur.

Bedste hilsner

Aksel, NKN Ejendomme

aksel@nkn.dk // direkte: 40 60 11 64

http://www.mercur.dk/
http://www.nkn.dk/

