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Opis
Quattro Forum to 6-piętrowy budynek biurowy klasy B zlokalizowany na
terenie wrocławskiej dzielnicy Popowice przy ul. Legnickiej 51-53, około
3 km od centrum miasta na drodze wylotowej w kierunku Legnicy.

Biurowiec powstał na planie kwadratu. Rzut budynku ma kształt litery U.
W jego narożach znajdują się cztery okrągłe wieże (stąd nazwa
„Quattro”), które wyznaczają dziedziniec (stąd nazwa „Forum”). W
centralnej części obiektu znajduje się hol główny.

Quattro Forum 54-203 Wrocław, Legnicka 51-53

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: 16,30 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia :

219 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 30 m
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54-203 Wrocław, Legnicka 51-53

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

Opłata serwisowa: 16,30 €/m /miesiąc +
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Dostępna powierzchnia:

219 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 30 m
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2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 9850 m

Dostępna powierzchnia : 219 m

Biura do wynajecia : -
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Min. powierzchnia do 30 m2
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Opis lokalizacji
Nieruchomość jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta.
Lokalizacja wzdłuż ul. Legnickiej, jednej z głównych arterii
komunikacyjnych Wrocławia, umożliwia dogodny dojazd do centrum
miasta zarówno transportem prywatnym, jak i komunikacją miejską.

W pobliżu Quattro Forum znajdują się przystanki autobusowe (103, 122,
E (pospieszny), 403, 607) i tramwajowe (10,20,31+,32+,33+,73). Ulica
Legnicka jest także jedną z głównych tras wylotowych z Wrocławia w
kierunku Środy Śląskiej i Legnicy, z lokalizacji jest doskonały dojazd do
portu lotniczego.

wynajęcia: :

Dodany faktor: 10 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

98%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: 16,30 €/m /miesiąc + VAT

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

2

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Kontrola dostępu Czujniki dymu/kurzu System alarmowy Wykładzina

file:///office-rent-calculator/Quattro-Forum


Usługi świadczone w budynku

Winda

System klimatyzacji Sufit podwieszany Atrakcyjny design części
wspólnych

Ochrona całodobowa Recepcja Ochrona

Windy szybkobieżne
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