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Opis
Jerozolimskie Business Park to kompleks biurowy, składający się z
czterech eleganckich budynków, wykonanych z najwyższej jakości
materiałów. Nowoczesny charakter budynków podkreślają zewnętrzne
elewacje, będące wyszukanym połączeniem szkła, kamienia i stali.
Wchodzący w skład kompleksu 4-kondygnacyjny Budynek A oferuje 2
700 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia oraz zapewnia łącznie
ponad 200 miejsc parkingowych. Konstrukcja budynku umożliwia
dowolną aranżację powierzchni, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb najemcy.

Jerozolimskie Business Park A 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146a

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146a

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 2700 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 8.3 %
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Opis lokalizacji
Jerozolimskie Business Park jest położony na warszawskiej Ochocie,
przy Alejach Jerozolimskich – jednej z głównych arterii miasta. Zaletą
lokalizacji jest niewielka odległość od centrum Warszawy i Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina oraz dobry dostęp do środków
komunikacji miejskiej.

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 197 miejsc -

Podziemny 22 miejsc -

Czujniki dymu/kurzu Kontrola dostępu Wykładzina Podział ścianami
System klimatyzacji Sufit podwieszany Światłowody
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Usługi świadczone w budynku

Otwierane okna

Ochrona Recepcja
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