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Opis
Plac Małachowskiego to projekt zakładający odrestaurowanie
zabytkowej kamienicy, z zachowaniem jej oryginalnego kształtu i
fasady. Na tyłach kamienicy dobudowany zostanie natomiast
nowoczesny budynek, w którym mieścić się będą powierzchnie biurowe
najwyższej klasy. Projekt ten stanowi zatem unikalne połączenie historii
i tradycji z nowoczesnością i funkcjonalnością. Kompleks oferować
będzie łącznie około 12 500 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. Na
dwupoziomowym podziemnym parkingu, znajdzie się około 100 miejsc
postojowych, przeznaczonych do dyspozycji najemców.

Plac Małachowskiego 05-077 Warszawa, plac Stanisława Małachowskiego

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

12.533 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

05-077 Warszawa, plac Stanisława Małachowskiego

Dostępna powierzchnia:

12.533 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 12533 m

Dostępna powierzchnia : 12.533 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 4.8 %
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Opis lokalizacji
Budynek jest położony w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji -
przy Placu Małachowskiego. Dzięki lokalizacji w samym sercu miasta,
tuż obok ulicy Świętokrzyskiej obiekt ma doskonały dostęp do środków
komunikacji miejskiej w tym: metra oraz licznych linii autobusowych i
tramwajowych. Prestiż lokalizacji potwierdzają znajdujące się w
okolicy: budynek Opery Narodowej i Teatru Wielkiego, Uniwersytet
Warszawski, liczne budynki rządowe oraz siedziby międzynarodowych
firm. Budynek znajduje się w odległości kilku minut spacerem od Parku
Saskiego i Starego Miasta. W sąsiedztwie znajdują się także liczne
restauracje, kawiarnie, puby, hotele oraz ekskluzywne sklepy.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 100 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2013

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Światłowody Kontrola dostępu Czujniki dymu/kurzu System zarządzania budynkiem
(BMS)

Podział ścianami Podłogi techniczne System klimatyzacji Zraszacze
Wykładzina Sufit podwieszany

Otwierane okna

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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