
WILDERSGADE 7
LEJEMÅL & CO-WORKING

Danielsen Architecture
Wildersgade 7
1408 København K
+45 33 32 32 37
post@danielsenarch.com



Lejemålet placering

WILDERSGADE 7

Wildersgade 7, 1408 København K - Christ ianshavn

AFSTANDE

Metro/Bus: 3 min

CPH Airport : 18 min

Nørreport : 8 min

Kgs. Nytorv: 6 min.
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Kontor fællesskab 
centralt  på 

Christ ianshavn

Kontoret er placeret centralt i 
København i Christianshavns 
charmerende brostensbelagte gader 
og tæt på metro, caféer og indkøb.

Vi t i lbyder et prof fesionelt kontor, som 
kombinerer individuelle kontorlejemål, åbne 
kontor fællesskaber, fællesarealer og mødelokaler.
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Faci l i teter

Lobby med receptionist

Mødelokaler m. plug&play-teknologi

Kaf fe, te og sodavand

Lounge områder

Telefonbokse

Gårdhave

Mulighed for t i lkøb af frokost

Mulighed for privat parkeringsplads

4  

DANIELSEN OFFICE



Lejemuligheder

Arbejdspladser
I  alt  mulighed  for op t i l  28 arbejds-
pladser. 

Etageareal
Etagearealet på 1. sal: Ca. 450 m2.
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84 archive
x 18 = 1512

UDLEJET

UDLEJET UDLEJE

UDLEJET

Elevator

Mødelokale

R35

R33a

Toilet Toilet

Toilet Modelværksted

R31

Garderobe

Rengøringsrum

R28c

Serverrum Danielsen

 R28a

Depotrum

 R28b

Teknikrum

Telefonboks

Telefonboks

Zone med mulighed for
mødebord eller 4
arbejdspladser

Thekøkken

Oversigt over placering af arbejdspladser. 
Etageplan 1. sal .
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Danielsen -  Hvem er vi?

CREATING 
VALUE 

THROUGH 
ARCHITEC TURE

”

”

Danielsen blev oprettet som tegnestue i 1987 og har 
siden etableret sig som en tegnestue med bred erfaring og 
kompetence inden for arkitektfaget indenfor både arkitektur, 
landskab og spaceplanning. 
I alle vore projekter lægger vi vægt på at forene høj 
arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed og godt håndværk med 
funktionalitet og hensynet til de mennesker, der skal fungere i 
det færdige byggeri og som gør det nænsomt i forhold til klima, 
ressourcer og landskab.

For tegnestuen er et højt arkitektonisk og fagligt kvalitetsniveau 
en forudsætning. Vi forener traditionel rådgivning med en 
mere resultatorienteret rådgivning. Samarbejde, analyse, 
respekt, indlevelse, forståelse samt visioner mellem bygherre, 
bruger, teknikere og arkitekt er kendetegnende for tegnestuens 
arbejdsmetodik.

Gennem en kontrolleret udvikling og ikke mindst 
efteruddannelse, studierejser, deltagelse i konkurrencer mv. 
har tegnestuen en opdateret viden om såvel arkitekturhistorisk 
baggrund som byggeteknisk know-how og procesplanlægning. 
Med denne ballast er tegnestuen således i stand til at 
manifestere sig som en stærk designbevidst arkitektvirksomhed.

Danielsen har stor erfaring med hotelbyggeri og har bl.a. 
tegnet Scandics nye hotel i Kødbyen på Vesterbro i København.  
Tegnestuen blev i 2022 kåret til årets ’Best Functionalist 
Architecture & Design Consultancy’ i Skandinavien af Build 
Award og har for “Metropolis” og Turbinehuset modtaget 
Københavns Kommunes Arkitekturpris, ’som anerkendelse for 
smukt gennemført byggeri i staden København’.

Metropolis, Sluseholmen Scandic Hotel, Kødbyen Sivholm Townhouses, Enghave Brygge
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For mere info og 
fremvisning af lejemål

Kontakt
Jeppe Håkansson Zeller 
Tlf . :  21 37 02 70
jhz@danielsenspace.com

Lise M. Bækgaard
Tlf. :  61 55 58 56
lb@danielsenarch.com
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