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Opis
<p><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-
serif; line-height: 17px;">Budynek Nowa Fabryczna zostanie
zrealizowany zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, o czym
świadczyć będą rozwiązania zastosowane w budynku. Użytkownicy
będą mieli do dyspozycji m.in. nowoczesną infrastrukturę rowerową, w
tym punkt roweru miejskiego oraz stacje do ładowania pojazdów
elektrycznych. Technologie zastosowane w budynku pozwolą znacząco
zmniejszyć zużycie energii oraz wody. Zielony charakter budynku
potwierdzi międzynarodowy certyfikat środowiskowy LEED na poziomie
Gold<br /></span></p>

Nowa Fabryczna 90-127 Łódź, Składowa 35

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

90-127 Łódź, Składowa 35

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : -

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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Opis lokalizacji
<p><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-
serif; line-height: 17px;">Budynek Nowa Fabryczna powstanie w
odległości kilku minut drogi pieszo od Dworca Fabrycznego, który – po
ukończeniu remontu – stanie się jednym z najnowocześniejszych
ośrodków komunikacyjnych w Polsce. Biurowiec stanie się ważną
częścią biznesową Nowego Centrum Łodzi – jednego z najbardziej
spektakularnych projektów miastotwórczych realizowanych w Europie
Środkowej, który łączy biznes, handel, kulturę oraz transport.</span>
</p>

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

0%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 210 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2016

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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