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Opis
"AURUS" jest odpowiedzią na rosnące wymagania potencjalnych
najemców i wyrazem naszego konsekwentnego starania o pozyskanie
zaufania Klientów. Kluczowym założeniem przy planowaniu inwestycji
było dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb, tak aby
odpowiadała oczekiwaniom zarówno międzynarodowych korporacji, jak
i mniejszych podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy przekonani, że zastosowanie nowoczesnej architektury,
praktycznych rozwiązań technologicznych oraz trafnie wybrana
lokalizacja sprawiają, że AURUS jest idealnym miejscem pracy i
istotnym punktem w biurowym zagłębiu Łodzi.

Aurus 92-202 Łódź, Al. Piłsudskiego 86

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 2.000
m2

92-202 Łódź, Al. Piłsudskiego 86

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 2.000 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 19236 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do 2000 m2
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AURUS jest dziesięciokondygnacyjnym budynkiem klasy A stworzonym
w myśl ergonomii biznesu. Obiekt o łącznej powierzchni przeznaczonej
pod wynajem
20 000 mkw. zaprojektowano w sposób umożliwiający dogodną i
funkcjonalną aranżację powierzchni.

Prostą bryłę budynku podkreślają duże, regularnie rozmieszczone
ciepłochłonne okna, które zapewniają komfort termiczny, ochronę
przeciwsłoneczną i ochronę przed hałasem.

Powierzchnie biurowe zaprojektowane są w sposób umożliwiający ich
elastyczny podział – od biur pejzażowych typu open space, poprzez
niewielkie separowane pokoje biurowe, do przestronnych sal
konferencyjnych. Do dyspozycji najemców jest 381 miejsc postojowych
na dwóch parkingach. 252 miejsca znajdują się w garażu podziemnym
natomiast 129 zlokalizowanych jest na terenie kompleksu.

Opis lokalizacji
„AURUS” położony jest przy al. Piłsudskiego 86, w dzielnicy Widzew –
największej dzielnicy Łodzi, w odległości 1 km od geograficznego
środka miasta.

Aleja Piłsudskiego to główna arteria miasta, często nazywana „łódzką
trasą W-Z”, łączy ona śródmieście miasta z dwoma największymi
dzielnicami Łodzi: Widzewem-Wschodem i Retkinią. Aleja krzyżuje się z
ul. Piotrkowską w odległości ok. 3 kilometrów od biurowca „AURUS” –
dojazd do centrum miasta zajmuje ok. 5 minut.

Atutem lokalizacji biurowca AURUS jest również bliskość Portu
Lotniczego Łódź-Lublinek.

Przy al. Piłsudskiego zlokalizowane są liczne biurowce oraz inne ważne
i znane obiekty w Łodzi m.in.: Centrum Biznesu, Centrum Rozrywki

wynajęcia: :

Dodany faktor: 1573 %

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: 1 grudnia 2011

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Silver Screen i Hotel IBIS zrealizowane przez Echo Investment, centrum
handlowe Galeria Łódzka, King Cross, siedziba Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz liczne punkty
handlowe i usługowe.

Na lunch można wybrać się m.in. do restauracji orientalnej A Dong,
lokalu Marhaba z kuchnią arabską albo skusić się na Domowe Jadło u
Pawła. W ramach rekreacji można udać się do jednego pobliskich
parków: Nad Jasieniem czy 3 Maja.

Komunikację z innymi częściami Łodzi zapewnią liczne przystanki
autobusowe (linie: 54, 54a, 70, 82, 85, 96, 75, 153, 155) i tramwajowe
(linie: 7, 8, 9, 10, 13, 14), które znajdują się w pobliżu biurowca.

Dojazd na dworzec kolejowy i autobusowy zajmie kilka minut, natomiast
kilkanaście minut zabierze podróż do Portu Lotniczego Łódź-Lublinek,
skąd można wybrać się na dalszy wyjazd biznesowy.
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