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Opis
Pacific Office Building to projekt nowoczesnego 8-kondygnacyjnego
budynku biurowego, który na wynajem zaoferuje ok. 12 500 mkw
nowoczesnej powierzchni biurowej. Biurowiec zapewnia także do
dyspozycji swoich najemców 316 podziemnych i 28 naziemnych miejsc
parkingowych. Pacific Office Building został zaprojektowany w zgodzie
ze standardami środowiskowymi certyfikatu BREEAM, przyznawanemu
proekologicznym biurowcom.

Opis lokalizacji

Nestlé House Warszawa, Domaniewska

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

11.077 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

Warszawa, Domaniewska

Dostępna powierzchnia:

11.077 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 11077 m

Dostępna powierzchnia : 11.077 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 4 %
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Budynek będzie zlokalizowany przy ulicy Domaniewskiej, w biznesowej
części dzielnicy Mokotów. W sąsiedztwie znajdują się siedziby licznych
firm oraz centrum handlowe Galeria Mokotów. Dzięki bliskości środków
komunikacji miejskiej: stacja metra Wilanowska, linie tramwajowe i
autobusowe biurowiec będzie dobrze skomunikowany z resztą miasta.
Od międzynarodowego lotniska Okęcie budynek biurowy dzielić będzie
jedyne 10 minut jazdy samochodem.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

0%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Kantyna Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu

file:///office-rent-calculator/Nestle-House


Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

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

Otwierane okna

Recepcja Ochrona

Zasilanie awaryjne
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