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Opis
TEXTORIAL PARK
Gdzie tradycja spotyka się z przyszłością. Biznes ze sztuką

Textorial Park to najwyższy standard powierzchni biurowych klasy A.

Historyczne otoczenie Księżego Młyna sprawiło, że ten projekt to
unikalne połączenie dziewiętnastowiecznej architektury (magazyn) z
nowoczesnym stylem zabudowy. W budynku zastosowano najnowszej
generacji rozwiązania (m.in. fan coil HVAC System), których zadaniem
jest m.in. oszczędność wody i energii.

Textorial Park Łódź, Fabryczna 17

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

2.165 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

Łódź, Fabryczna 17

Dostępna powierzchnia:

2.165 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 3910 m

Dostępna powierzchnia : 2.165 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 12.31 %
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Textorial Park to niższe podatki dzięki Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej . To pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i
możliwość zatrudnienia najbardziej zdolnych absolwentów uczelni.

Textorial Park to więcej miejsc pracy. Na powierzchni 11 600 m2
zatrudnienie znajdzie ok. 1200 osób.

Textorial Park to miejsce, które będzie tętnić życiem również
wieczorem. Wystawy, pokazy mody, koncerty powodują, że to miejsce,
w którym przyjemnie można spędzić czas wolny. Zaletą Textorial Parku
jest położenie: w centrum miasta i zaledwie kilka kroków od
najstarszego miejskiego Parku Źródliska.

Opis lokalizacji
WOKÓŁ TEXTORIAL PARK
Textorial Park zlokalizowany jest w samym centrum Łodzi, na terenie
dziewiętnastowiecznego kompleksu fabrycznego Księży Młyn. Ma
doskonałe połączenie komunikacyjne; znajduje się w najbliższym
sąsiedztwie al. Piłsudskiego oraz ulicy Kilińskiego.

MAPA OKOLICY
Teren dzisiejszego Textorial Parku to okolica, która na przełomie
wieków stanowiła włókiennicze imperium Karola Scheiblera. Ponad pół
tysiąca hektarów powierzchni, niegdyś miasto w mieście wyjęte spod
władzy państwowej, to dziś jedno z najbardziej urzekających miejsc w
Łodzi.

DOJAZD
Łódź jest drugim co do wielkości miastem w Polsce. Liczy ok. 800 tys.
mieszkańców. Centralne położenie sprzyja powstawaniu centrów
logistycznych.

POŁĄCZENIA Z DUŻYMI MIASTAMI POLSKI
130 km od Warszawy, do 320 km odległości od wszystkich głównych

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

45%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 3 lata

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu 79 miejsc -

Podziemny 158 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: -

Rok odnowienia: -

Najemcy: Poland Solution Center
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

miast w kraju zwiększa atrakcyjność naszego miasta w oczach
przyszłych inwestorów.

Łódź leży w sąsiedztwie dwóch autostrad A1 i A2 biegnących z zachodu
na wchód oraz północy na południe Polski.

Kantyna Centrum konferencyjne Restauracja

System klimatyzacji Podłogi techniczne Podział ścianami Wykładzina
Czujniki dymu/kurzu Światłowody

Ochrona
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