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Opis
<p style="text-align: justify;">Karolkowa Business Park to biurowiec
klasy A o powierzchni całkowitej 17 647 mkw. położony u zbiegu ulic
Grzybowskiej i Karolkowej w Warszawie. Elegancki i nowoczesny,
dwunastopiętrowy obiekt oferuje do wynajęcia 14 982 m.kw. najwyższej
klasy powierzchni biurowej i 2 665 mkw. powierzchni handlowo-
usługowej. W inteligentnym budynku KBP zastosowane zostały
innowacyjne rozwiązania oraz proekologiczne i energooszczędne
technologie.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Imponujące zielone tarasy na dachu o
powierzchni 3 442 mkw., patio, parking podziemny zapewniający 260

Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 14982 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 5.6 %
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miejsc postojowych oraz szklana fasada z wysoko selektywnymi
szybami gwarantują najwyższy komfort pracy. Karolkowa Business Park
oferuje typowe, elastyczne powierzchnie biurowe liczące 1 987 mkw.,
które dostępne są zarówno w rozkładzie otwartym, jak i podziale na
mniejsze moduły.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">W obrębie kompleksu znajduje się
ogólnodostępny pasaż handlowy. Niepowtarzalny klimat nadają mu
odrestaurowane, zabytkowe fragmenty murów dawnej fabryki Philipsa,
które zostały wkomponowane w szklaną fasadę budynku. Idealnie
współgrając z całą konstrukcją nowoczesnego budynku tworzą jego
unikalny design.</p>
<p> </p>
<p> </p>

Opis lokalizacji
<p>Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, graniczącej ze
Śródmieściem, warszawskiej bliskiej Woli, której obszar wyrasta
obecnie na nowe stołeczne Centrum Biznesu. Niezwykle atrakcyjna
lokalizacja KBP, w sąsiedztwie stacji drugiej linii metra – Rondo
Daszyńskiego oraz wielu linii autobusowych i tramwajowych, zapewnia
szybki i łatwy dostęp do centrum miasta i wszystkich dzielnic
Warszawy.</p>

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

100%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 260 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2014

Rok odnowienia: -

Najemcy: Electrolux Poland
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Bank Kawiarnia Kiosk Restauracja
Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu

Kontrola dostępu System alarmowy Wykładzina Czujniki dymu/kurzu
Wentylacja mechaniczna System klimatyzacji System zarządzania budynkiem

(BMS)
System przeciwpożarowy
Sufit podwieszany

Podłogi techniczne

Otwierane okna

Ochrona
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