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Opis
Projekt Alchemia składać się będzie z siedmiu budynków biurowych o
łącznej, docelowej powierzchni ponad 80 000 m2, przewidzianych do
realizacji w czterech etapach. W pierwszej fazie inwestycji na rynek
trafiają dwa, jedenastokondygnacyjne budynki o łącznej powierzchni
biurowej około 16 500m2, połączone wspólną podstawą. Zgodnie z
koncepcją architektoniczną, na piętrach 4 – 11 przewidziane zostały
nowoczesne przestrzenie biurowe na wynajem, zaś na niższych
kondygnacjach - centrum rekreacyjne, sklepy, lokale gastronomiczne
oraz parking (kondygnacje 2-3).ALCHEMIA to projekt bardzo
nowatorski w skali całego Trójmiasta. Będzie łączył funkcje - biurową,
handlowo-usługową oraz rekreacyjno-sportową. Już w pierwszym

Alchemia - Aurum 80-329 Gdańsk, al. Grunwaldzka 411

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

-
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

80-329 Gdańsk, al. Grunwaldzka 411

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 21220 m

Dostępna powierzchnia : -

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 5.8 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-
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etapie w kondygnacji "0" powstała hala do gier zespołowych oraz basen
pływacki o długości 25m z jacuzzi i sauną.Obiekty rekreacyno-sportowe
zajmują aż 3900 mkw ogólnej powierzchni użytkowej

Opis lokalizacji
Projekt Alchemia zlokalizowany jest w połowie długości aglomeracji,
przy Al. Grunwaldzkiej - głównej arterii Trójmiasta. Inwestycja
charakteryzuje się doskonałym dostępem do środków transportu
publicznego, w tym stacji Szybkiej Kolei Miejskiej oraz przystanków
autobusowych i tramwajowych. Nieopodal projektu znajduje się
wielofunkcyjna Hala Olivia oraz Główny Kampus Uniwersytetu
Gdańskiego

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: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
Kemira, Progres
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Kantyna Fitness Przedszkole Parking w pobliżu
Galeria handlowa w pobliżu Basen Wellness & spa

Czujniki dymu/kurzu System klimatyzacji

Recepcja


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Alchemia - Aurum
	Necessary Cookies
	Informacje o budynku

	Analytics
	Opis

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Informacje finansowe
	Opis lokalizacji
	Parking
	Dodatkowe informacje
	Usługi
	Specyfikacja
	Dane Techniczne


	Your choice regarding cookies on this site
	Usługi świadczone w budynku



