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Opis
<p>Biurowiec Catalina Office Center zlokalizowany jest w narożniku ulic
Puławskiej i Rzymowskiego w sąsiedztwie kompleksu
apartamentowego „Przy Wyścigach”, zrealizowanego kilka lat temu
także przez Grupę Catalina. Powierzchnie biurowe zaprojektowano
wokół centralnego trzonu mieszczącego windy, klatki schodowe i
pomieszczenia sanitarne. Przestrzeń pomiędzy trzonem, a
zewnętrznymi ścianami budynku jest całkowicie wolna od konstrukcji i
szachtów instalacyjnych. Pozwala to swobodnie i elastycznie
kształtować funkcje biur. Możliwe są rozmaite układy funkcjonalne - od
osobnych niewielkich pokoi dostępnych z korytarza do czystej
powierzchni typu "open space". W wielu miejscach na styku z trzonem

Catalina Office Center 02-681 Warszawa, al. Wyścigowa 6

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

3.385 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 50 m
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Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 14200 m

Dostępna powierzchnia : 3.385 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

50 m2
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zaprojektowano punkty podłączenia instalacji umożliwiające aranżacje
kuchni i pomieszczeń socjalnych.</p>

Opis lokalizacji
<p>Biurowiec Catalina Office Center zlokalizowany jest w narożniku ulic
Puławskiej i Rzymowskiego. Położenie takie zapewnia doskonały
dojazd samochodem - ok.10 min. od centrum i 8 min. od dworca
lotniczego Okęcie.</p>

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

76%

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: -

Rok odnowienia: -

Najemcy: Fiat Auto Poland. Fidis Leasing,
Pharmaceutical Research
Associates, Aarsleff
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

System zarządzania budynkiem
(BMS)

Światłowody Podłogi techniczne Wykładzina
Sufit podwieszany Czujniki dymu/kurzu System klimatyzacji

Otwierane okna

Ochrona
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