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Opis
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align:
justify;">Zmodernizowany budynek ORION Business Tower jest
odpowiedzią na rosnące wymagania obecnych najemców i wyrazem
naszego konsekwentnego starania o pozyskanie zaufania. Nowym
kluczowym założeniem przy modernizacji nieruchomości jest
dopasowanie standardu najmu do indywidualnych potrzeb, tak aby
odpowiadała oczekiwaniom zarówno międzynarodowych korporacji jak
i mniejszych podmiotów gospodarczych.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Orion Business Tower to wielofunkcyjny,
XVI kondygnacyjny obiekt o powierzchni biurowej ok. 10 000
m<sup>2</sup> wraz z miejscami parkingowymi (parking podziemny i

Orion Business Tower 90-318 Łódź, Sienkiewicza 85/87

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

3.535 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 31 m

2

2

90-318 Łódź, Sienkiewicza 85/87

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 9150 m

Dostępna powierzchnia : 3.535 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

31 m

Dodany faktor: -

2

file:///
file:///office-building-offices-to-let/biura-na-wynajem-klasy-a
file:///
file:///media/cache/39/default_full/uploads/media/default/0001/38/5529b1768406c6a5936e51d557f37ecb10efad9f.jpeg 


zewnętrzny) oferujący przygotowane "pod klucz" powierzchnie już od 15
m<sup>2</sup> na bardzo atrakcyjnych warunkach.</p>

Opis lokalizacji
<p><span style="text-align: justify;">0RION Business Tower położony
jest u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza, w dzielnicy
Śródmieście w ścisłym centrum Łodzi. Aleja Piłsudskiego to główna
arteria miasta, często nazywana "łódzką trasą W-Z", łącząca
Śródmieście z dwoma największymi osiedlami Łodzi: Widzewem i
Retkinią. Aleja krzyżuje się z ul. Piotrkowską w odległości ok. 300 m od
ORION Business Tower - dojście do niej zajmuje ok. 2 minut.</span>
</p>
<p>Atutem lokalizacji ORION Bussines Tower jest także bliskość Portu
Lotniczego Łódź-Lublinek oraz Dworca Łódź Fabryczna, z którego już
niedługo będzie można dostać się do Warszawy w ok. 90 minut.</p>
<p style="text-align: justify;">Bezpośrednio przy ORION Bussines Tower
zlokalizowane są ważne i znane obiekty w Łodzi m.in.: Centrum
Rozrywki z 10-salowym kinem Silver Screen oraz Hotelem IBIS,
Centrum Handlowe Galeria Łódzka, siedziba Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego wraz z licznymi punktami handlowymi i
usługowymi oraz budynek jednego z bardziej znanych w Łodzi A-
klasowych biurowców Centrum Biznesu.</p>
<p style="text-align: justify;">Na lunch można wybrać się bezpośrednio
do Lunch Baru zlokalizowanego w ORION Business Tower, Chińskiej
Restauracji WOOK w Centrum Rozrywki, można też skusić się na fast
foody w Galerii Łódzkiej lub kuchnie świata zlokalizowane w OFF
Piotrowskiej </p>
<p style="text-align: justify;">W ramach rekreacji można udać się do
jednego pobliskich parków: Sienkiewicza czy 3-go Maja.</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 1977

Rok odnowienia: 1 grudnia 2003

Najemcy: Bank PKO, BRE Bank, Delkia
Services, Cardinal Pharma, Ericpol
Telecom, Magellan
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