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Opis
Green Horizon to projekt budynku biurowego, który powstanie w dwóch
fazach. Budynek będzie posiadać 7 kondygnacji naziemnych i 2
podziemne. Budynek wyposażony zostanie m.in. w: nowoczesny
system HVAC, podwieszane sufity, podniesione podłogi, 8 wind oraz
system okablowania kat. 5E w standardzie. Konstrukcja obiektu pozwoli
na elastyczną aranżację powierzchni i dostosowanie jej do konkretnych
potrzeb najemców, a duże przeszklenia umożliwią doskonały dostęp
naturalnego światła dziennego do wnętrza budynków. Ponadto w
kompleksie znajdować się będzie parking rowerowy oraz prysznice dla
pracowników.

Green Horizon 90-233 Łódź, Pomorska 106

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

16.500 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

90-233 Łódź, Pomorska 106

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 16500 m

Dostępna powierzchnia : 16.500 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 5 %
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Opis lokalizacji
Green Horizon to nowoczesny budynek biurowy, zlokalizowany przy
ulicy Pomorskiej - jednej z głównych arterii miasta Łodzi, w
bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu Wydziału Prawa Uniwersytetu
Łódzkiego (tzw. Paragrafu) , doskonale widoczny z każdego miejsca
Ronda Solidarności. Atrakcyjność lokalizacji obiektu zwiększa świetna
komunikacja (8 linii autobusowych oraz 2 tramwajowe) oraz
usytuowanie przy wylocie z miasta w kierunku węzła autostradowego.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 161 miejsc -

Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu
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Okna

Usługi świadczone w budynku

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

Otwierane okna

Recepcja Ochrona
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