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Opis
Pilot Tower to trzynastopiętrowy budynek oferujący na wynajem około
10 000 m2 powierzchni biurowej oraz zapewniający do dyspozycji
swoich najemców 180 miejsc parkingowych. Budynek został
zaprojektowany zgodnie ze standardem biurowym klasy A, którego plan
piętra umożliwia wynajem powierzchni zarówno bardzo dużym jak i
mniejszym najemcom. Budynek wyposażony jest w nowoczesny
system zarządzania budynkiem oraz posiada całodobową ochronę.

Opis lokalizacji

Pilot Tower Kraków, Pilotów 10

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

Kraków, Pilotów 10

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 10000 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 5 %
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Budynek Pilot Tower zlokalizowany jest przy ulicy Pilotów, w pobliżu
ważnego węzła komunikacyjnego oraz trasy przelotowej Wschód-
Zachód. Budynek położony jest w sąsiedztwie restauracji McDonalds
oraz wielu innych punktów usługowych. Pilot Tower znajduje się w
odległości około dwóch kilometrów od Rynku Głównego oraz Głównego
Dworca Kolejowego.

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 26 miejsc -

Podziemny 149 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 maja 2014

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Bankomat Centrum konferencyjne Parking w pobliżu Restauracja
Galeria handlowa w pobliżu

System zarządzania budynkiem
(BMS)

Telewizja Przemysłowa (CCTV) HVAC Czujniki dymu/kurzu
System alarmowy Wykładzina Światłowody

Podłogi techniczne System klimatyzacji Sufit podwieszany Kontrola dostępu

Otwierane okna

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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