
Strona główna /  Biura na wynajem klasy A / Quattro Businees Park

Opis
Kompleks Biurowy „Quattro Business Park” jest nowoczesnym
kompleksem biurowym
klasy A o powierzchni użytkowej wynajmowalnej 48 800 m² .

Kompleks Quattro Business Park został zaprojektowany przez
warszawską pracownię architektoniczną K&A (Kuryłowicz &
Associates). Obecnie Grupa Buma współpracuje z zespołem
architektów z tej pracowni przy wdrażaniu rozwiązań ekologicznych, tak
by powstały budynek cechował wysoki poziom technologii, materiałów
budowlanych oraz wysoki komfort pracy dla użytkowników w

Quattro Businees Park Kraków, Bora Komorowskiego Ave. 25

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 150 m2

Kraków, Bora Komorowskiego Ave. 25

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 12000 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

150 m

Dodany faktor: 4 %

2
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standardach europejskich.

Wszystkie budynki biurowe kompleksu wyposażone będą w
klimatyzację, wentylację, okablowanie strukturalne ze 100 procentową
gwarancją zasilania energetycznego oraz windy szybkobieżne.

Opis lokalizacji
Al. Gen. Bora-Komorowskiego, jedna z głównych arterii Krakowa,
w prostej linii łączy się z obwodnicą Krakowa i Autostradą. Przejazd
na krakowskie lotnisko w Balicach zajmuje kilkanaście minut. Równie
szybko można dostać się do centrum miasta. Doskonale rozwinięta
w tym rejonie sieć komunikacji miejskiej pozwoli na szybkie
przemieszczanie się w dowolnym kierunku. Ponadto w odległości
kilkudziesięciu metrów realizowana będzie linia tramwajowa łącząca
centrum Krakowa z Nową Hutą.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

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: -

Rok odnowienia: -

Najemcy: CapGemini, Polish Green Building
Council, Berner, Spacja Restaurant
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu

System klimatyzacji
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