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Opis
W dwóch budynkach Centrum Biurowego Francuska znajduje się łącznie
21.700 mkw. powierzchni biurowej klasy A.

Wnętrza Centrum Biurowego Francuska zapewniają najemcom
możliwość elastycznej aranżacji i efektywnego zagospodarowania
powierzchni np. pod działalność typu back-office, badawczą czy
laboratoryjną. Kompleks oferuje firmom możliwość rozwoju w ramach
jednego parku biurowego, co w Katowicach jest nadal rzadko
spotykanym rozwiązaniem.

Inwestycja posiada certyfikat EU GreenBuilding potwierdzający jej

Francuska Office Center 40-028 Katowice, Francuska 34

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: 4 €/m /miesiąc + VAT
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Dostępna powierzchnia :

2.203 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 75 m
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Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 11500 m

Dostępna powierzchnia : 2.203 m

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

75 m2
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energooszczędność – zużywa ona około 40% mniej energii niż typowy
biurowiec podobnej klasy, zaprojektowany i wybudowany zgodnie z
przepisami polskiego prawa.

Opis lokalizacji
- Katowickie City – prestiżowy obszar miasta, skupiający nowoczesny
biznes oraz kluczowe instytucje publiczne
- doskonałe zlokalizowany punkt na mapie Katowic; tylko 3 min . do
Dworca Głównego, 5 min. do Starego Miasta, 25 min do Lotniska
Pyrzowice
- idealne komunikacja ze strategicznymi drogami krajowymi: bliskość
autostrady A4, drogi krajowej 86 łączącej Warszawę z Bielsko – Białą
- łatwy dostęp do miejskiej komunikacji publicznej 
- otoczenie instytucji użyteczności publicznych oraz punktów
usługowych, zapewniających wygodę życia i oszczędność czasu

Dodany faktor: 3.89 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

81%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: 4 €/m /miesiąc + VAT

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »
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Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 370 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: -

Rok odnowienia: -

Najemcy: Ruch, Bank Millennium, Nordea
Bank, KPMG, Philips Lighting,
American Heart of Poland, Arpid,
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Berlitz, Oracle

System zarządzania budynkiem
(BMS)

Wykładzina Sufit podwieszany Kontrola dostępu
Czujniki dymu/kurzu Światłowody System klimatyzacji

Otwierane okna

Recepcja Ochrona

Zasilanie awaryjne
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