
Strona główna /  Biura na wynajem klasy B  / Cybernetyki 19a

Opis
Budynek Cybernetyki 19A to przykład przekształceń Służewca
Przemysłowego w nowoczesną dzielnicę biurową. Budynek, o
dotychczasowym przeznaczeniu magazynowym, dzięki gruntownej
modernizacji w 2006 r. został przekształcony w ciekawy
architektonicznie i funkcjonalny obiekt biurowy.

Budynek posiada jedną kondygnację podziemną oraz pięć kondygnacji
naziemnych, podzielony jest funkcjonalnie w układzie pionowym na dwa
niezależne bloki z niezależnie wyeksponowanymi wejściami głównymi
do klatek schodowych; w środkowej części znajduje się dodatkowa
klatka ewakuacyjno – techniczna.

Cybernetyki 19a 02-677 Warszawa, Cybernetyki 19a

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

280 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 90 m

2

2

02-677 Warszawa, Cybernetyki 19a

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 8900 m

Dostępna powierzchnia : 280 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

90 m

Dodany faktor: -

2
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Opis lokalizacji
Biurowiec Cybernetyki 19A to kolejny obiekt zlokalizowany na Służewcu
Przemysłowym – terenie, który w ostatnim okresie ulega głębokim
przemianom, komercjalizacji oraz przekształceniom z funkcji
przemysłowej w największe w Warszawie i w Polsce centrum biurowe.

Lokalizacja prezentowanego budynku charakteryzuje się doskonałym
połączeniem z:
- lotniskiem ok. 2,5 km,
- centrum miasta, ok. 7 km (pętla tramwajowa, linie autobusowe, kolej
podmiejska),
- małą obwodnicą miasta - ok. 0,5 km do tras wylotowych z Warszawy.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

97%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 1 rok

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 300 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: -

Rok odnowienia: 1 grudnia 2005

Najemcy: -
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Sufit podwieszany Kontrola dostępu Wykładzina Czujniki dymu/kurzu
Podział ścianami System klimatyzacji Światłowody

Otwierane okna

Ochrona
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