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Opis
Inwestycja Wola Retro jest harmonijnie zaaranżowana: 3-piętrowy
budynek z lat 30. - pomnik polskiego modernizmu - oraz dwa budynki
klasy A, 9 i 13-piętrowe, które będą wznosic sie nad zabytkowym
budynkiem. Kompleks oferuje ponad 20 000 m2 powierzchni biurowej
do wynajęcia. Na parterze znajduje się 2-piętrowy parking na 308
samochodów w podziemiu oraz parking dla klientów zewnętrznych. Na
parterze znajdą się lokale usługowe i handlowe. Ponadto na ostatnim
piętrze starszego budynku znajdziemy ponad 100 m kw. antresoli, a

NewWork Wola Retro
Business Center

01-230 Warszawa, SKIERNIEWICKA 16/20

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

220 €/m  + VAT

Opłata serwisowa: -

2

2

Dostępna powierzchnia :

4.000 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -
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01-230 Warszawa, SKIERNIEWICKA 16/20

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

220 €/m  + VAT

2

2

Dostępna powierzchnia:

4.000 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Co-Working & Biura Serwisowane

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 4000 m

Dostępna powierzchnia : 4.000 m

Biura do wynajecia : 4000 m

Open Per-Level Office Space »

2

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-
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Usługi

pomiędzy budynkami otwarte patio. Dodatkowym ułatwieniem będą
miejsca parkingowe dla rowerów, motorowerów i motocykli, a także
szatnie i prysznice dla rowerzystów.

Opis lokalizacji
Wola Retro znajduje się w intensywnie rozwijającej się części Woli - na
rogu ulic Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej, pomiędzy ulicami
Kasprzaka i Wolską. Dużym atutem takiej lokalizacji jest łatwy dostęp
do środków transportu publicznego, w tym stacji metra "Rondo
Daszyńskiego", rozwijającej się stacji metra "Płocka", licznych
przystanków tramwajowych i autobusowych. Dla osób podróżujących
samochodem lokalizacja oferuje łatwy dojazd samochodem do centrum
miasta, Lotniska Chopina, autostrady A2 i pobliskich miast Warszawy.
W okolicach Woli Retro znajduje się wiele punktów gastronomicznych i
usługowych. Dynamicznie budowane nowe inwestycje mieszkaniowe
gwarantują rozwój infrastruktury.

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

0%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 1 Miesiąc

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 18 miejsc 200 € + VAT

Parking dla rowerów Usługi kurierskie Parking dla gości Parking w pobliżu
Park w pobliżu Transport publiczny w pobliżu

file:///office-rent-calculator/newwork-wola-retro-business-center


Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Winda

Wykładzina

Mycie okien na zewnątrz Ochrona całodobowa Konserwacja i naprawy wind Recepcja
Utrzymanie obszarów zielonych Odśnieżanie Ochrona Obsługa i zarządzanie

nieruchomością
W pełni wyposażone aneksy
kuchenne

Winda
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