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Opis
Olivia Business Centre to obecnie największe planowane centrum
biurowe w Trójmieście, docelowo o niemal 120 000 m2 powierzchni.
Drugim etapem będzie budynek biurowy Olivia Point, o powierzchni
biurowej ponad 8 000 m2 rozmieszczonej na sześciu piętrach. Trzecim
etapem będzie budynek biurowy Olivia Tower o powierzchni biurowej
ponad 13 000 m2 rozmieszczonej na dwunastu piętrach. Standardowe
wykończenie powierzchni w Olivia Point i Olivia Tower zawierać będzie:
podwieszany sufit i podniesione podłogi, klimatyzację, system ochrony
ppoż., wysokiej klasy okablowanie elektryczne i logiczne, system
kontroli dostępu, a także dwa niezależne źródła zasilania.

Olivia Business Center Gdańsk, Grunwaldzka Avenue 472

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

5.454 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 250 m

2

2

Gdańsk, Grunwaldzka Avenue 472

Dostępna powierzchnia:

5.454 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 250 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 9616 m

Dostępna powierzchnia : 5.454 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

250 m2
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Usługi

Specyfikacja

Opis lokalizacji
Olivia Business Centre jest zlokalizowane w połowie długości
aglomeracji, przy Al. Grunwaldzkiej - głównej arterii Trójmiasta. Olivia
Point i Olivia Tower charakteryzują się doskonałym dostępem do
środków transportu publicznego, w tym stacji Szybkiej Kolei Miejskiej
oraz przystanków autobusowych i tramwajowych wszystkie w
odległości do 200 m. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
wielofunkcyjna Hala Olivia oraz Główny Kampus Uniwersytetu
Gdańskiego.

Dodany faktor: 1.25 %

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 164 miejsc -

Podziemny 135 miejsc -

Bank Kawiarnia Kantyna Restauracja
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Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

System klimatyzacji Czujniki dymu/kurzu Światłowody Wykładzina
Sufit podwieszany Podłogi techniczne

Otwierane okna

Recepcja Ochrona
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