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Opis
Nowoczesny budynek przy ul. Kaleńskiej 5 jest w całości zarządzany
przez New Work i oferuje 178 stanowisk pracy na 1 600 m2 powierzchni
użytkowej na 4 piętrach. Jego charakter i atmosfera nawiązuje do
zabytkowej fabryki z XX wieku znajdującej się obok. 
Obsługiwane biura zapewniają nowoczesne, jasne zaplecze,
indywidualną klimatyzację i ogrzewanie w każdym biurze, Wi-Fi, dostęp
do biura 7 dni w tygodniu, ochronę budynku biurowego 24/7 oraz
monitoring powierzchni wspólnych.

NewWork Kalenska 5 Business
Center

04-367 Warszawa, Kalenska 5

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

1.550 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

04-367 Warszawa, Kalenska 5

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)2 Dostępna powierzchnia:

1.550 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Co-Working & Biura Serwisowane

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 1600 m

Dostępna powierzchnia : 1.550 m

Biura do wynajecia :

Open Per-Level Office Space »

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-
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Usługi

Specyfikacja

Opis lokalizacji
Położenie 300 metrów od Ronda Wiatracznego gwarantuje doskonałe
połączenia tramwajowe i autobusowe z centrum miasta.

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

3%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 1 Miesiąc

Gwarancja finansowa: 2 Miesiąc

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu 10 miejsc 100 € + VAT

Podziemny - -

Parking dla rowerów Galeria handlowa w pobliżu

file:///office-rent-calculator/newwork-kalenska-5-business-center


Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Winda

Kontrola dostępu Atrakcyjny design części
wspólnych

System klimatyzacji Wykładzina

Ochrona Mycie okien na zewnątrz Utrzymanie obszarów zielonych Ochrona całodobowa
Recepcja W pełni wyposażone aneksy

kuchenne
Odśnieżanie Obsługa i zarządzanie

nieruchomością
Konserwacja i naprawy wind

Winda
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