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Opis
Delta 44 to kompleks handlowo – usługowo - biurowy położony przy
ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego 44 w samym centrum Wrocławia.

W obiekcie znajduje się ponad 2 768 m2 powierzchni biurowej oraz
ponad 1 018 m2 powierzchni handlowej.

Na pierwszym piętrze zlokalizowane będą zarówno lokale handlowe jak
i biurowe, wyższe kondygnacje przeznaczone są wyłącznie na biura.

Parter budynku, z reprezentacyjnym wejściem od strony ulicy gen.
Henryka Dąbrowskiego oraz portiernią, będzie miejscem lokalizacji

Delta 44 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 3700 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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mniejszych lokali handlowo-usługowych.

Opis lokalizacji
- Położenie w centralnej części Wrocławia, wzdłuż ulic gen. Henryka
Dąbrowskiego oraz w niedalekiej odległości od ul. gen. Józefa
Piłsudskiego.
- Bezpośrednie sąsiedztwo przystanków komunikacji tramwajowej i
autobusowej przy ulicy gen. Józefa Piłsudskiego.
- Bezpośrednie sąsiedztwo Dworca Głównego PKP i PKS.
- Łatwy dojazd do każdego miejsca we Wrocławiu, zwłaszcza Rynku
znajdującego się w odległości 1,6 km (20 minut drogi pieszo).

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

100%

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: 1 grudnia 2011

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Bank Bar Klub biznesu Kawiarnia
Bankomat Centrum konferencyjne Usługi kurierskie Fitness
Kwiaciarnia Fryzjer Parking dla gości Parking w pobliżu
Apteka Biuro podróży Wellness & spa Parking w czynszu

Kontrola dostępu w zależności
od strefy

Atrakcyjny design części
wspólnych

System klimatyzacji System alarmowy
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