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Opis
Biurowiec Herbewo wyposażony jest w szybkobieżne windy,
klimatyzację, system telewizji dozorowej, infrastrukturę
teleinformatyczną, własne parkingi. Herbewo to pierwszy w Krakowie
kompleks biurowy z basenem i fitness clubem. Wyjątkowym miejscem
są rozległe, kwitnące tarasy znajdujące się na dachu biurowca, z
których roztacza się niepowtarzalny widok na całą panoramę Krakowa,
Beskidów, a nawet Tatr. Na jednym z tarasów znajduje się całoroczny
ogród zimowy z egzotyczną roślinnością.

Al. Słowackiego 66 -
Biurowiec Herbewo

30-004 Kraków, Al. Słowackiego 66

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

547 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

30-004 Kraków, Al. Słowackiego 66

Dostępna powierzchnia:

547 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 4643 m

Dostępna powierzchnia : 547 m

Biura do wynajecia : 199 m , 348 m

Open Per-Level Office Space »
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Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-
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Opis lokalizacji
Budynek zlokalizowany jest w bardzo atrakcyjnym miejscu, przy
głównej arterii komunikacyjnej Krakowa, dzięki czemu zapewnione jest
dogodne połączenie środkami komunikacji miejskiej.

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 46 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 stycznia 1930

Rok odnowienia: 1 stycznia 2005

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Bank Bar Bankomat Centrum konferencyjne
Fitness Centrum medyczne Apteka Poczta
Basen

Światłowody Sufit podwieszany Podział ścianami System klimatyzacji
Czujniki dymu/kurzu Rozdzielnica Kontrola dostępu System zarządzania budynkiem

(BMS)
Podłogi techniczne Wykładzina

Otwierane okna
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