
Strona główna /  Biura na wynajem klasy A / Piano House

Opis
Piano House to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany przy ulicy
Szymanowskiego 12 w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz.

Piano House to harmonijne połączenie doskonałej lokalizacji z
reprezentacyjną architekturą i przyjazną skalą. Na pięciu kondygnacjach
znajdzie się nowoczesna powierzchnia biurowa oraz 630 mkw.
powierzchni handlowo-usługowej. Natomiast dwie kondygnacje
podziemne są przeznaczone na garaż ze 100 miejscami postojowymi.

Piano House Gdańsk, Szymanowskiego 12/16

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

4.293 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 190 m
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2

Gdańsk, Szymanowskiego 12/16

Dostępna powierzchnia:

4.293 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 190 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku:

Całk. powierzchnia biurowa : 4293 m

Dostępna powierzchnia : 4.293 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

190 m2
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Opis lokalizacji
Piano House to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany przy ulicy
Szymanowskiego 12 w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Otoczenie zieleni,
sąsiedztwo biurowej i rezydencjonalnej zabudowy oraz dostęp do
infrastruktury i komunikacji powoduje, że jest to idealna lokalizacja dla
budynku biurowego. /p>

Piano House jest oddalony o zaledwie 300 m od alei Grunwaldzkiej,
stanowiącej główną arterię komunikacyjną w Trójmieście. Dzięki
znajdującym się w pobliżu przystankom autobusowym i tramwajowym
oraz stacji kolejowej Gdańsk - Wrzeszcz, na której zatrzymują się m.in.
pociągi SKM, do Piano House można łatwo i szybko dotrzeć niemalże
wszystkimi środkami komunikacji miejskiej.

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

0%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2011

Rok odnowienia: -

Najemcy: -

file:///office-rent-calculator/Piano-House


Specyfikacja
Dane Techniczne

Atrakcyjny design części
wspólnych

System alarmowy
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