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Opis
<p>Malta House to projekt 5-kondygnacyjnego budynku, który oferuje
do wynajęcia 14700 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Na
podziemnym parkingu znajduje się około 300 miejsc postojowych do
dyspozycji najemców. Malta House jest pierwszą zieloną inwestycją w
Poznaniu, która zrealizowana została z poszanowaniem zasad
zrównoważonego budownictwa. Budynek spełnia wszelkie standardy
wymagane przez system oceny nieruchomości LEED oraz Green
Building. Inwestycję cechują przyjazne dla środowiska rozwiązania
umożliwiające znaczną redukcję kosztów eksploatacji budynku oraz
pozwalające na stworzenie wewnątrz budynku mikroklimatu najwyższej
jakości. Rozwiązania te zapewniają użytkownikom budynku

Malta House Poznań, Baraniaka

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

8.616 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 600 m
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Poznań, Baraniaka

Dostępna powierzchnia:

8.616 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 600 m
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Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 14700 m

Dostępna powierzchnia : 8.616 m

Biura do wynajecia : -
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Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

600 m2
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komfortowe, przyjazne i bezpieczne warunki pracy.</p>

Opis lokalizacji
<p>Budynek znajduje się w środkowo-wschodniej części Poznania, przy
jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta – ul. Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka, w odległości 2 km od Starego Rynku.
Niekwestionowanym atutem lokalizacji jest położenie nad Jeziorem
Maltańskim, gwarantujące najemcom kompleksu fantastyczny widok i
niepowtarzalną atmosferę i komfort pracy. W sąsiedztwie funkcjonuje
jedno z największych w Poznaniu centrów handlowych – Galeria Malta i
4-gwiazdkowy hotel. W niedalekiej przyszłości planowana jest także
budowa Aquapark Malta – centrum sportowo-rekreacyjnego ze
źródłami termalnymi.</p>

Dodany faktor: 5 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

41%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 270 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2012

Rok odnowienia: -

Najemcy: Franklin Templeton Investments,
Ciber Polska, PKP Informatyka,
OpenText, Owens-Illinois (O-I),
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Kinnarps, ING, Skanska

Powierzchnie handlowe Hotel Restauracja Transport publiczny w pobliżu

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

Ochrona Recepcja
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