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Opis
<p>Tryton Business House to nowoczesny budynek klasy A oferujący 22
000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Biurowiec dysponować
będzie własnym parkingiem podziemnym i miejscami postojowymi dla
262 samochodów. W ramach inwestycji powstał już ogólnodostępny
parking miejski. W projekcie, którego autorem jest pracownia Arch-Deco
z Gdyni uwzględniono również 72 zadaszone miejsca postojowe dla
rowerów, prysznice, szatnie i suszarnie dla rowerzystów.</p>
<p>Tryton Business House to budynek o zróżnicowanej bryle – od
strony ul. Jana z Kolna będzie miał 6-kondygnacji, a w środkowej części
11. Częścią wspólną stanowi jednokondygnacyjny hall - łącznik
spinający funkcję usługowo - biurową, będący ogólnodostępnym

Tryton Business House Gdańsk, Jana z Kolna 11

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

Gdańsk, Jana z Kolna 11

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 22000 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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pasażem z przejściem w kierunku dworca.</p>

Opis lokalizacji
<p>The facility is being developed at the junction of the streets: Jana z
Kolna and Wały Piastowskie. Its location at the main traffic routes in the
city provides for quick and easy access to other districts by car or
public transport.</p>

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

100%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 listopada 2015

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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