High Tech Campus 10
“MU” - Eindhoven

Introductie
Mu – groeien in R&D: Lifescience / tech en new energy.
TWICE beidt met haar hubs een bijzonder stimulerende
omgeving voor jonge. Innovatieve technologiebedrijven.
Mu is een van de hubs, gesitueerd op de High Tech
Campus.
‘The smartes sqaure kiometre’. TWICE biedt next
generation high tech bedrijven ruimte sneller te groeien:
‘building high tech success’.
Eindhoven en Brainportregio – een gebied waarin
innovatieve bedrijven en kennisinstituten
boevengemiddeld veel patenten aanvragen. Met als grote
aanjager: de hightech industrie. En Research &
Development (R&D) os daarin ontzettend belangrijk. Onze
R&D-hub Mu heeft dit én meer in huis.

Een community die je inspireert
Kantoorruimten en laboratoria
Vanaf 25 m² tot 500 m².
Parkeren
Ruime parkeervoorzieningen.
Aanvaarding
Per direct mogelijk.
All-in huurprijs
Op aanvraag.

Mu
Hub Mu biedt flexibele kantoorruimtes
en hoogwaardige laboratoria. Er
bevinden zich vooral technologische
bedrijven die actief zijn in Research &
Development, met een focus op
lifescience/tech en new energy. Mensen
in hetzelfde vakgebied of dezelfde
industrie. Mensen die bovendien geloven
in het delen van kennis en de kracht van
het netwerk. Zo help je elkaar in het
onderzoek naar of de ontwikkeling van
jouw product of dienst!
Vestigen in Mu is werken met meer dan
10.000 technici op loofafstand, op een
bruisende locatie. Alle voorzieningen van
de High Tech Campus zijn voorhanden:
onderzoeksfaciliteiten,
conferentiecentrum, kinderopvang,
sportvoorzieningen en talloze netwerken.

Voordelen
van Mu op
een rij:
• Netwerk met bedrijven actief in hightech
R&D met focus op New Energy &
Lifescience/tech;
• Gelegen op de High Tech Campus
Eindhoven;

• Nabij uitvalswegen (snelweg) en openbaar
vervoer;
• Kantoorruimten en laboratoria van 25 tot
500 m² (modulair en schaalbaar);
• Hoogwaardige laboratoria inclusief
apparatuur;
• Hoogwaardige redundante ictinfrastructuur (met noodstroomnet);

• Serverruimten met serverboxen;
• Geavanceerd ventilatiesysteem –
balansventilatie;
• Levendig ondernemersnetwerk High Tech
Campus Eindhoven;
• Diverse voorzieningen op loopafstand
(restaurants, kinderopvang, sportcentrum
ect.);

• Virtuele receptie;
• Gezamenlijke faciliteiten zoals
vergaderruimtes, pantry’s;
• Diverse algemene voorzieningen zoals
parkeren, repro, postvoorziening;
• Netwerk van specialisten, die kunnen
ondersteunen in groei.

SMALL
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