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Opis
Red Tower to nowoczesny 22-kondygnacyjny budynek biurowy w
centrum Łodzi, posiadający bardzo charakterystyczną, eksponowaną
lokalizację przy słynnej ulicy Piotrkowskiej oraz w sąsiedztwie
powstającego hotelu Hilton.
Red Tower ma 76m wysokości, przez co jest najwyższym wieżowcem
oraz ważnym punktem orientacyjnym w mieście.

Opis lokalizacji

Red Tower 90-063 Łódź, ul. Piotrkowska 148/150

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

550 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 550 m

2

2

90-063 Łódź, ul. Piotrkowska 148/150

Dostępna powierzchnia:

550 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 550 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 15000 m

Dostępna powierzchnia : 550 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

550 m2
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Wieżowiec usytowany jest w centrum miasta, w kwartale ulic:
Piłsudskiego, Roosevelta, Sienkiewicza i Piotrkowskiej będącej jedną z
najbardziej znanych handlowych ulic w Polsce.

W odległości kilkuset metrów od Red Tower znajdują się hotele Ibis,
Cubus oraz Campanile. Po drugiej stronie ulicy Piotrkowskiej planowane
jest powstanie pierwszego w Łodzi 5-gwiazdkowego hotelu Hilton.

Dodany faktor: 11 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

96%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 3 lata

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 1977

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu

Kontrola dostępu System alarmowy System klimatyzacji Atrakcyjny design części
wspólnych

Ochrona Recepcja
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