
centrelappeenranta.fi

Liikekeskus ydinkeskustassa  
kaupankäynnin keskipisteessä

LAPPEENRANTA



Seitsemän kerrosta – miljoonia asiakkaita vuodessa – kivijalkatilat, 

myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä Lappeenrannan 

uutta kaupallista keskustaa.



Modernin liikekeskuksen pysäköintitilat sijaitsevat rakennuksen 

kahdessa alimmassa kerroksessa. Ensimmäisessä katutason 

kerroksessa on runsaasti kivijalkamyymälöitä, joihin kaikkiin on oma 

sisäänkäynti. Toisen kerroksen tilat sopivat erityisesti toimijoille, jotka 

haluavat tiloilleen erinomaisen näkyvyyden. Kolmannessa ja neljännessä 

kerroksessa sijaitsevat Centren viihtyisät toimistotilat sekä viidennessä 

kerroksessa kaupungin ylle kohoavat panoraamatoimistot.

Centre  - keskeisin paikka toimia 
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Lappeenrannan 
Kaupungintalo

Lappeenrannan 
Virastotalo

Kauppakeskus 
IsoKristiina

Hotelli 
Lappee

Kauppakeskus 
Galleria

Ravintola- ja 
viihdekeskus

CENTRE

Keskellä kaupallista keskustaa

Ravintola- ja 
viihdekeskus

CENTRECENTRE

Pääsisäänkäynnit

    40 000 m2 kaupallisia palveluita

   Miljoonia asiakkaita vuodessa

   Kaikkien palveluiden keskellä

   Erinomaiset liikenneyhteydet 

   Satoja pysäköintipaikkoja



Centre sijaitsee keskellä Lappeenrantaa – kaupungintalon ja kauppa-

keskusten välissä. Alueelta löytyvät kaikki tarvittavat palvelut lounas-

paikoista virastotaloihin. Missään muualla Lappeenrannassa ei liiku yhtä pal-

jon asiakkaita kuin Centren ympäristössä

Sijainti  - parempi liikepaikka tuottaa tulosta

Miljoonia asiakkaita vuodessa

Jäähdytetyt myymälä- ja liiketilat

Yli 1500 parkkipaikan ympäröimä

Sijainti Tax Free myynnin paalupaikalla

Modernit ja selkälinjaiset tilakokonaisuudet

Palvelujen ja kauppojen keskipisteessä

Yksilölliset aukioloajat liiketoiminnan mukaan

Lounaspaikat ja hotelli kävelymatkan päässä

Helppo tavaralogistiikka kaikkiin tiloihin

Edulliset vuokrahinnat ilman lisäkuluja

OPEN

€

Sijainti



Centren kivijalkamyymälät tarjoavat 

paremmat edellytykset liiketoimin-

nallesi. Jokaiseen katutason myymälään 

on oma sisäänkäynti suoraan kävely-

kannelta. Centressä olet näkyvillä ja kes-

kellä asiakasvirtoja.

Kivijalkamyymälät 

asiakasvirtojen 

keskipisteessä



Liiketila 
helppoon toimintaan

1.1

91,0 m2

1.2

70,0 m2

1.3

96,5 m2

1.4

139,0 m2

1.5

72,5 m2

1.6

213,0 m2

Brahenkatu 5 m
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Liiketilat

   Erikokoisia ja selkeänmuotoisia 
liiketiloja.

   Julkisivun lasiseinien ansiosta 
toiminta näkyy kadulle ja 
asiakkaille saakka.

   4,5 metrin huonekorkeus: 
avarat, valoisat ja nykyaikaiset 
myymälätilat

   Helppo tavaralogistiikka kaikkiin 
liiketiloihin huoltokäytävän avulla



Lappeenrannasta ei löydy keskeisempää paikkaa toimistollesi. Lähei-

set lounaspaikat ja kahvilat saavat henkilökuntasi viihtymään, eikä 

kulkemiseen kulu ylimääräisiä minuutteja. Suuret, lattiasta kattoon yltä-

vät ikkunat, avarat ja jäähdytetyt tilat tekevät työnteosta viihtyisämpää 

ja entistä tuottavampaa.

Oikean kokoinen 

toimisto oikealla 

paikalla.



Toimistot

3 / 4

937,5 /938 m2

5 m

2.4

126,5 m2

2.3

62,0 m2

2.2

294,5 m2

2.5

115,0 m2

2.6

96,5 m2

5 m

   Viihtyisät, tehokkaat toimistot, 
ilman hukkaneliöitä.

   Kaikissa toimistokerroksissa 
tilava aula, jossa asiakas-wc

   Valoisia avotoimistoja sekä 
lasiseinäisiä työ- ja neuvottelu-
huoneita

   Kaikissa toimistoissa: 
nykyaikainen keittiö, lämmitys- 
ja jäähdytys koneisto, sekä 
ovikamera

Viihtyisät toimistot 
tulokselliseen tekemiseen



Centren viides kerros tarjoaa ainutlaatui-

set panoraamanäkymät yli Lappeen-

rannan kaupungin. Nauti tasokkaista tiloista 

keskustan yläpuolella, joissa yksityisyys ja 

viihtyvyys on taattu. 

Näkymät  

yli kaupungin



Panoraamahuoneisto

5.1

280,5 m2

Terassi

 16,0 m2

Terassi

16,0 m2

5.4

169,5 m2

5.5

418,5 m2

5 m

   Korkealaatuiset pintamateriaalit 
ja varustelutaso

   Nykyaikainen keittiö, lämmitys- 
ja jäähdytyskoneisto, ovikamera

   Osassa toimistoissa oma kattoterassi

   Ylimmän kerroksen työrauha 
ja näkymät

Panoraamahuoneistot  
tasokkaaseen yrittämiseen 



Centre-Kiinteistöt Oy        www.centrelappeenranta.fi  tilat@centrelappeenranta.fi

Liikekeskus Centre sijaitsee kaupungin par-

haalla paikalla, keskellä asiakkaita, aivan 

Lappeenrannan ydinkeskustassa. Uusi liike-

keskus tarjoaa seitsemällä kerroksellaan laa-

dukasta tilaa erilaiseen toimintaan, kivijalasta 

keskuksen huipulle, moderneista toimistoista 

ainutlaatuisin panoraamanäkymiin. Centres-

sä olet miljoonien asiakkaiden keskipisteessä 

ja tulevaisuudessa asiakasvirran ennustetaan 

vain kasvavan. Centre on keskellä elämää, 

asiakkaita ja kaupan käyntiä.

Centre -  
kaiken keskellä

Jari Vahviala    Harri Tanskanen
Kiinteistövälittäjä   Kiinteistövälittäjä
0207 438 411   0500 518 383
jari.vahviala@reimgroup.com harri.tanskanen@reimgroup.com


