
SPINDERIET
Imponerende butikscenter med
unik arkitektur



Fakta om centret
Spinderiet ligger i Valby i Københavns Kommune
som en del af Valbys nye bydel. Spinderiet blev
opført i 2007 og har en mere end 100-årig histo-
rie med oprindelig anvendelse som bomuldsspin-
deri. Tårnet er bevaret i sin fulde højde på 32 me-
ter, hvilket har gjort Spinderiet til et vartegn for
området.
 
Spinderiet består af en indvendig og en udvendig
centerdel. Alle bygningerne i den udvendige del
er overdækket af et imponerende glastag, som
samler bygningerne til ét center og samtidig sik-
rer, at kunderne altid kan handle i tørvejr.
 
Det samlede butiksareal er på 16.000 m2, hvortil
der kommer et fitnesscenter på 5.300 m2. Daglig-
varer er repræsenteret ved Kvickly og Fakta, og
af udvalgsvarer findes blandt andet H&M, Tøjeks-
perten, Normal, Skoringen, Matas og Jysk.
 
På bespisningssiden findes der i Spinderiet et
spændende udvalg med Halifax, Bones, Sticks N'
Sushi og Espresso House.
 
Som et tilbud til familier med små børn har Spin-
deriet etableret et "Familierum", hvor børnene
kan ammes, og hvor der kan leges og pusles.Spin-
deriet har Valby Station som genbo, og flere bus-
linjer kører lige til døren. Spinderiet har desuden
500 p-pladser med 2 timers gratis parkering.

Fakta
Ejer: Dades

Bruttoareal: 25.300 m2

Omsætning pr. år: 610 mio. kr.

Besøgende pr. år: 4,5 mio.

Antal butikker: 50

Antal butikker,
dagligvarehandel 2

Antal P-pladser: 500

Energimærke C

Spinderiet



Fakta om kunderne
Spinderiet ligger i et geografisk område
der er karakteriseret ved at have et stort
beløb til rådighed til forbrug.
 
Spinderiet har en stærk position i lokalom-
rådet, hvor 67 % af kunderne besøger
centret en eller flere gange om ugen.
 
Hovedparten af kunderne (61 %) kommer
fra Valby.
 
Kvinderne udgør 68 % af kunderne, og
den gennemsnitlige alder for kunderne er
39 år.
 
58 % af kunderne kommer gående eller
cyklende til Spinderiet.

Primært markedsområde:
Valby
Antal personer: Ca. 46.000

Sekundært markedsområde:
Antal personer: Ca. 114.000

Spinderiet
Valby Torvegade
2500 Valby
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Centermanagement

Newsec administrerer 14 velfungerende butiks-
centre med 630 butikslejemål, 40 millioner årli-
ge kunder og en samlet butiksomsætning på
godt 7,1 mia. kr.
 
Et butikscenters værdi for såvel ejere som lejere
bestemmes i høj grad af, hvor attraktivt centret
opfattes som indkøbssted, og hvor professionelt
centret bliver drevet og administreret. Vores
mission er derfor at skabe attraktive centre med
målrettet udbud af butikker i et shoppingmiljø,
som er inspirerende og atmosfærefyldt.

På driftsområdet sørger vi for dagligt vedlige-
hold og rengøring. I tæt samarbejde med center-
foreningerne sikrer vi den rette kommunikation
og markedsføring over for vores kunder.
 
Vi tror på et tæt gensidigt samarbejde mellem
Newsec og lejerne i centrene og deltager aktivt i
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, lige-
som vi løbende behandler de input, vi får fra le-
jerne med henblik på optimering af centrene
som helhed.

Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Kontakt
Jens Christian Jørgensen, leasing manager

45 26 09 00, jcj@newsec.dk

Lisbeth Rosborg, centerchef
20 56 99 24, lisbeth@spinderiet.dk


