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Opis
<p class="short">Brama Zachodnia to nowoczesny 15-piętrowy
biurowiec położony w ciągu dystryktu Jerozolimskie Business Corridor,
jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji biznesowych w Warszawie.
</p>
<p class="desc">Brama Zachodnia usytuowane jest na obrzeżach
centrum miasta, w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji
biznesowych. Budynek jest łatwo doskonale skomunikowany ze
wszystkimi częściami miasta. Do ścisłego centrum można dotrzeć w
zaledwie 5 minut, a na lotnisko w 15 minut. Hotele Golden Tulip oraz
Radisson Blu Sobieski znajdują się w odległości 500 m od budynku.</p>

Brama Zachodnia 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: 18 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

Opłata serwisowa: 18 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 22266 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-
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Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: 18 €/m /miesiąc + VAT

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

2

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 474 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2000

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Kantyna Myjnia samochodowa Bankomat Centrum konferencyjne
Pralnia Kiosk Transport publiczny w pobliżu

Podział ścianami Kontrola dostępu System zarządzania budynkiem
(BMS)

Telewizja Przemysłowa (CCTV)
System przeciwpożarowy

Sufit podwieszany System alarmowy Wykładzina Światłowody
Podłogi techniczne System klimatyzacji

Recepcja Ochrona całodobowa Ochrona

Zasilanie awaryjne
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