
Strona główna /  Zielone budynki biurowe / K1

Opis
<p><span style="color: #7c7c7c; font-family: Arial, sans-serif; line-
height: 18px; text-align: justify;">K1 to najwyższy budynek w Krakowie,
którego wysokość sięga 76,47 metrów. Nieruchomość posiada
dwadzieścia jeden kondygnacji oraz składa się z
siedemnastokondygnacyjnej Wieży otoczonej czterokondygnacyjną
Rotundą posiadającą dwa poziomy podziemia. Budynek zapewnia około
13 000 metrów kwadratowych powierzchni najmu. Budynek jest na stałe
wpisany w krajobraz Krakowa i jest swego rodzaju symbolem miasta.
Dzieje się tak nie tylko ze względu na jego wysokość, ale również
wyjątkowy kształt pochyłego dachu wieży oraz niebieski kolor, dzięki
któremu budynek zyskał sobie przydomek „Błękitek”. Architektura oraz

K1 Kraków, al. Pokoju 1

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

Kraków, al. Pokoju 1

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 12342 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 4 %
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rozwiązania zastosowane w budynku zapewniają dobrej jakości biuro
zarówno dla najemców preferujących duże piętra w Rotundzie (piętro o
powierzchni ponad 2 000 metrów kwadratowych) jak i dla mniejszych
klientów w Wieży (piętro o powierzchni około 450 metrów
kwadratowych). Do dyspozycji najemców jest także samoobsługowa
restauracja, jak również 44 miejsca parkingowe w garażu podziemnym
oraz 56 stanowisk postojowych na zewnątrz budynku.</span></p>

Opis lokalizacji
<p><span style="color: #7c7c7c; font-family: Arial, sans-serif; line-
height: 18px; text-align: justify;">Budynek K1 jest zlokalizowany przy
Rondzie Grzegórzeckim, w ścisłym centrum miasta. Nieruchomość jest
znakomicie skomunikowana zarówno z historyczną częścią Krakowa
jak i pozostałymi dzielnicami miasta za pomocą głównych ciągów
komunikacyjnych samochodowych oraz tramwajowych. Ponadto pieszo
można pokonać odległość do Starego Miasta, Rynku Głównego i
Wawelu, zaś dworzec główny znajduje się w odległości około półtorej
kilometra. Nieruchomość jest również łatwo dostępna dla rowerzystów,
gdyż ścieżka rowerowa przy ulicy Kotlarskiej pełni funkcje łącznika
pomiędzy północnymi i południowymi trasami rowerowymi. Dodatkową
zaletą lokalizacji jest bliskość Galerii Kazimierz, bulwarów Wisły oraz
licznych hoteli.</span></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: -

Rok odnowienia: 1 grudnia 2013

Najemcy: Vorverk, Bank Pekao, Regus,
Novatek Polska

file:///office-rent-calculator/K1


Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Bank Bankomat Powierzchnie handlowe Przedszkole
Parking dla gości Restauracja Prysznice Powierzchnia magazynowa w

garażu
Basen Transport publiczny w pobliżu

Podłogi techniczne Sufit podwieszany Zraszacze System klimatyzacji
Światłowody Czujniki dymu/kurzu Kontrola dostępu Atrakcyjny design części

wspólnych
System zarządzania budynkiem
(BMS)

Ochrona Recepcja
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