
Strona główna /  Biura na wynajem klasy A / Kolmex

Opis
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'Times New Roman';
mso-ansi-language: EN-US;">W ramach całkowitej powierzchni 15.000
m<sup>2</sup> na 8 kondygnacjach umieszczone są pomieszczenia
biurowe i wielofunkcyjne sale konferencyjne o wysokim standardzie
użytkowym. Do Państwa dyspozycji w budynku znajduje się podziemny
garaż, restauracja, kiosk.�Zapewnimy Państwu miłą atmosferę,
profesjonalną obsługę podczas organizowanych u nas konferencji,
kongresów i szkoleń. Sale konferencyjne są wyposażone w
nagłośnienie i sprzęt audiowizualny. Sale w zależności od potrzeb
można łączyć lub dzielić. Łączna powierzchnia sal konferencyjnych to
180 m<sup>2</sup>.�Restauracja znajdująca się w naszym biurowcu

Kolmex Warszawa, Grzybowska 80/82

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

Warszawa, Grzybowska 80/82

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 6500 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

oferuje Państwu pełen serwis : lunch, obiady, organizację koktajli oraz
bankiety. Restauracja czynna jest do ostatniego gościa 7 dni w tygodniu
gdzie możecie Państwo zorganizować także spotkania okolicznościowe
i towarzyskie.</span></p>
<!--EndFragment-->
<p> </p>

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Powierzchnie handlowe Centrum konferencyjne Parking dla gości Restauracja
Transport publiczny w pobliżu Parking w czynszu
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Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

System klimatyzacji Atrakcyjny design części
wspólnych

Kontrola dostępu

Recepcja Ochrona całodobowa Ochrona
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