
Strona główna /  Biura na wynajem klasy A / Bonarka 4 Business A, B, C, D , E, F, G

Opis
<div class="opis opis1">
<p>Bonarka for Business (B4B) to docelowo zespół dziesięciu
budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni około 95 000 m²
w starannie zaplanowanym układzie urbanistycznym.</p>
<p>Budynki A,B,C,D,E,F zostały zrealizowane w latach 2011 -
2015. Następne budynki G,H,I,J zaplanowano na lata 2016 - 2020.</p>
<p>B4B jest laureatem konkursów m.in. "Kraków - mój dom 2014" oraz
nagrody „Godło Jakości artURBANICA 2012” w kategorii architektura
przestrzeni publicznej, a takze „Prime Property Prize Małopolska 2013"

Bonarka 4 Business A, B, C, D ,
E, F, G

30-644 Kraków, Puszkarska 9

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

30-644 Kraków, Puszkarska 9

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 65000 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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w kategorii biurowiec, jako przykład nowoczesnego obiektu w pełni
zaspokajającego potrzeby najbardziej wymagających Najemców.</p>
</div>

Opis lokalizacji
<p><span style="color: #666666; font-family: Arial, Helvetica, Tahoma,
Verdana; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align:
justify;">Kompleks biurowy B4B jest położony w samym sercu Bonarka
City Center - wielofunkcyjnego centrum miejskiego w krakowskim
Podgórzu, niedaleko historycznego centrum Krakowa oraz przy
najważniejszych arteriach komunikacyjnych miasta. Wokół B4B istnieje
znakomicie rozwinięta sieć komunikacji miejskiej - w pobliżu znajdują
się przystanki autobusowe oraz stacja kolejowa Bonarka.</span></p>

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 - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2010

Rok odnowienia: -

Najemcy: RWE, CryptoTech, State Street, Pure
Jatomi, Weatherford
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Winda

Kawiarnia Powierzchnie handlowe Fitness Parking w pobliżu
Restauracja Basen Wellness & spa Transport publiczny w pobliżu

Nowoczesny system
telekomunikacyjny

Czujniki dymu/kurzu Sufit podwieszany Kontrola dostępu
System zarządzania budynkiem
(BMS)

System przeciwpożarowy Podłogi techniczne
Zraszacze System alarmowy

Telewizja Przemysłowa (CCTV) Wykończenia najwyższej jakości

Ochrona Ochrona całodobowa Recepcja

Zasilanie pomocnicze Dodatkowe zasilanie z
generatora

Zasilanie główne

Windy szybkobieżne
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