
Strona główna /  Biura na wynajem klasy A / Wrocławski Park Biznesu 2 (B1)

Opis
Idąc za rosnącym zapotrzebowaniem rynku, zdecydowaliśmy się na
stworzenie Wrocławskiego Parku Biznesu 2 przy ulicy Wołowskiej.
Jesteśmy w trakcie realizacji nowoczesnego kompleksu budynków
biurowych w niskiej, kameralnej zabudowie zlokalizowany w północnej
części Wrocławia, dzielnica Śródmieście w obrębie osiedla Różanka w
pobliżu nowopowstającej obwodnicy śródmiejskiej.

Kompleks jest tworzony przez kilka zespołów zabudowy gniazdowej
położonych wśród naturalnej zieleni. Forma zabudowy ma postać,
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Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 5220 m

Dostępna powierzchnia : 149 m

Biura do wynajecia : -
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Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

775 m2
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podobnie jak we Wrocławskim Parku Biznesu I, kameralnych
rozczłonkowanych budynków trzy-kondygnacyjnych. Dwa lub cztery
moduły biurowe zgrupowane wokół wspólnych eleganckich holi z
klatkami schodowymi i windami tworzą wysoki komfort funkcjonowania
poszczególnych firm. Budynki są zwieńczone tarasami z zielenią, które
w okresie wiosenno-letnim mogą służyć jako miejsce odpoczynku,
wzmocnienia i relaksu.

Opis lokalizacji
Wrocławski Park Biznesu 2 to ekskluzywny zespół biurowy klasy A w
niskiej, kameralnej zabudowie, otoczony zielenią, położony w północnej
części Wrocławia, przy trasie wylotowej na Poznań oraz przy obwodnicy
łączącej ruch z południa przez Wrocław w kierunku Warszawy.

Dzięki dogodnej lokalizacji łatwo jest do niego dojechać środkami
transportu publicznego i własnego (5 minut jazdy od Centrum i 20
minut od międzynarodowego lotniska).

Dodany faktor: 1352 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: -

Rok odnowienia: -

Najemcy: Vulcan, CSS Corp, Ruukki Polska,
LUX-MED, Microtech International,
Innovation Technology Group,

file:///office-rent-calculator/Wroclawski-Park-Biznesu-2-B1


PROCAD, Elektromontaz Poznan,
UltraNet, Eniro Polska, Kruk
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