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Opis
Park Rozwoju to projekt nowoczesnego kompleksu biurowego klasy A z
ok. 31,000 m2. powierzchni biurowej do wynajęcia. Kompleks składać
się będzie z dwóch budynków liczących po 7 kondygnacji naziemnych.
W każdym z obiektów ponad parterem skupiającym przestrzeń biurowo-
handlową na sześciu kondygnacjach rozciągać się będą powierzchnie
biurowe. Do dyspozycji Najemców będzie 220 podziemnych oraz 520
naziemnych miejsc postojowych oraz stojaki i szatnie dla rowerzystów.
Kompleks oferować będzie pełen standard wykończeń, m.in.
nowoczesną klimatyzację, podnoszone podłogi, podwieszany sufit,
okablowanie, uchylne okna jak również usługi takie jak recepcja czy
kontrola dostępu do budynku. Przeszklona elewacja budynku zapewni

Park Rozwoju Warszawa, Konstruktorska 10

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

18.069 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 120 m
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Warszawa, Konstruktorska 10
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Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 31032 m

Dostępna powierzchnia : 18.069 m

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

120 m2
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optymalne doświetlenie wnętrz biurowych. Co istotne, projektowi Park
Rozwoju nadano prestiżowy certyfikat BREEAM z oceną „bardzo dobry”,
tym samym plasując obiekt z najwyższym w tej kategorii wynikiem w
Polsce. Każdy budynek posiadać będzie wewnętrzny zielony dziedziniec.
Ten funkcjonalny zespół biurowy wpisany będzie w zielone otoczenie, w
którym, obok centralnego elementu jakim będzie dziedziniec
zewnętrzny, zaprojektowano przestrzenie do wypoczynku i do rekreacji
na świeżym powietrzu, m.in. siłownię czy kantynę.

Opis lokalizacji
Park Rozwoju to nowoczesny kompleks biurowy w samym centrum
rozbudowującej się mokotowskiej dzielnicy biznesu. Zlokalizowany jest
przy ul. Konstruktorskiej, w kwadracie ulic Sasanki, Żwirki i Wigury,
Wołoska oraz Racławicka, w zasięgu 6 minut drogi od
międzynarodowego lotniska im. Fryderyka Chopina oraz 10 minut od
centrum Warszawy. Obiekt posiada bardzo dobry dostęp do środków
transportu publicznego, zarówno autobusów i tramwajów na ul.
Marynarskiej oraz Wołoskiej, jak i znajdujących się niedaleko stacji
Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckiej Warszawa Służewiec oraz
metra Wilanowska. W bliskim zasięgu znajduje się również Galeria
Mokotów, jedna z najważniejszych galerii handlowych tej części
Warszawy oraz liczne udogodnienia, w tym restauracje i hotele.

Dodany faktor: 3 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

42%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu 520 miejsc -

Podziemny 220 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2013

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu

Podział ścianami System klimatyzacji Czujniki dymu/kurzu Sufit podwieszany
Kontrola dostępu System zarządzania budynkiem

(BMS)
Światłowody Zraszacze
Podłogi techniczne Wykładzina

Otwierane okna

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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