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Opis
Poleczki Business Park jest największym wielofunkcyjnym projektem
realizowanym obecnie w Polsce jak i w Europie Środkowej. Na działce o
powierzchni 14 ha zaprojektowano zespół piętnastu zróżnicowanych
pod względem architektonicznym budynków. Realizacja inwestycji
przebiegać będzie w sześciu etapach. Budowa pierwszej fazy
rozpoczęła się w maju 2008 roku, a już w marcu 2010 zostały oddane
do użytkowania budynki A1 i A2 o łącznej powierzchni najmu ok. 45 000
m kw.

Pierwszy etap inwestycji (A1 i A2) to budynki o charakterze biurowym,
oferujące głównie powierzchnie biurowe z funkcjami uzupełniającymi

Poleczki Business Park I Warszawa, Poleczki 33/35

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

4.803 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 300 m
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Warszawa, Poleczki 33/35

Dostępna powierzchnia:

4.803 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 300 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 37255 m

Dostępna powierzchnia : 4.803 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

300 m2
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takimi jak: magazynowa (show room, archiwum), usługowa,
gastronomiczna oraz handlowa.

Powstałe budynki to oferta wielofunkcyjnej inwestycji klasy A
skierowana do najemców, których wizytówką będzie prestiżowe biuro w
dobrej lokalizacji oraz w przyjaznym otoczeniu.

Opis lokalizacji
Lokalizacja kompleksu jest jednym z jego największych atutów. Park
znajduje się na południowych obrzeżach Mokotowa, na ul. Poleczki, w
miejscu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze drogowej, blisko głównych
dróg i Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie. Lokalizacja ta
zapewnia wygodny i łatwy dojazd do wszystkich dzielnic i punktów
strategicznych stolicy. Ulica Poleczki została zmodernizowana i
połączona z lotniskiem za pomocą nowego wiaduktu. W
nadchodzących miesiącach na tym obszarze realizowane będą dalsze
przedsięwzięcia budowlane z zakresu infrastruktury drogowej, co
zostało odpowiednio zaznaczone na planie lokalizacji.

Linia Autobusowa
Dla wygody swoich najemców Poleczki Business Park udostępniło
indywidualną linię autobusową dowożącą bezpłatnie pracowników
naszego biznes parku na trasie pomiędzy Poleczki Business Park a
stacją "Metro Imielin".

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

87%

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: USP Zdrowie, Solid Security,
Euopcar, Sharp, ARiMR, Kapsch,
KONE, Porr, UBM, Stryker, TUZ
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Ubezpieczenia

Powierzchnie handlowe Hotel Przedszkole Parking dla gości
Poczta Restauracja Prysznice Transport publiczny w pobliżu

Kontrola dostępu Atrakcyjny design części
wspólnych

System alarmowy System klimatyzacji

Recepcja Ochrona
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