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Opis
Postępu 14 to nowoczesny projekt biurowy oferujący prawie 34,000 m2.
powierzchni biurowej do wynajęcia. Obiekt liczyć będzie 10 kondygnacji
naziemnych oraz 2 kondygnacje podziemne. Dla przyszłych Najemców
dostępnych będzie łącznie prawie 60 naziemnych oraz ponad 700
podziemnych miejsc parkingowych. Budynek oferować będzie pełen
standard wykończeń, obejmujący m.in.: klimatyzację, podnoszone
podłogi, podwieszany sufit, okablowanie, kable światłowodowe,
dwustronne zasilanie, uchylne okna, recepcję i ochronę budynku. W
budynku znajdą się takie udogodnienia jak: bankomat, kantyna,
kawiarnia oraz kiosk. Dzięki zastosowanym nowoczesnym
rozwiązaniom technologicznym zapewniającym oszczędność energii

Postępu 14 Warszawa, Postępu 14

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

33.732 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

Warszawa, Postępu 14

Dostępna powierzchnia:

33.732 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W planach

Całk. powierzchnia biurowa : 33732 m

Dostępna powierzchnia : 33.732 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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obiekt Postępu 14 ubiegać się będzie o nadanie prestiżowego
certyfikatu zielonego budynku BREEAM. Poprzez nowoczesny i
oryginalny wygląd budynek wyróżniać się będzie pośród innych
obiektów biurowych tej dzielnicy Warszawy.

Opis lokalizacji
Budynek Postępu 14 usytuowany jest w sercu dynamicznie rozwijającej
się mokotowskiej dzielnicy biznesu, w otoczeniu kompleksów biurowych
takich jak New City Mokotów, Cybernetyki Office Park czy budynku
Postępu 12. Bliski zasięg skrzyżowania ulic Marynarskiej oraz
Wołoskiej, dwóch ważnych arterii komunikacyjnych tej części
Warszawy, umożliwia dostęp do licznych połączeń autobusowych oraz
tramwajowych oraz m.in. dojazd w 6 minut do międzynarodowego
lotniska im. Fryderyka Chopina czy 10 minut do centrum Warszawy.
Niedaleko znajdują się również stacja Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei
Mazowieckiej Warszawa Służewiec oraz metra Wilanowska. W pobliżu
obiektu znajdują się liczne punkty usługowe, przychodnie medyczne,
instytucje rekreacyjne oraz hotele. Dodatkowo, zlokalizowana po
sąsiedzku Galeria Mokotów oferuje dostęp do szerokiej gamy sklepów,
kawiarni oraz restauracji.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

0%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 3 Miesiąc

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2014

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Kawiarnia Kantyna Bankomat Powierzchnie handlowe
Kiosk Galeria handlowa w pobliżu Transport publiczny w pobliżu

Wykładzina Światłowody Czujniki dymu/kurzu Podział ścianami
System klimatyzacji Podłogi techniczne Sufit podwieszany Kontrola dostępu
System zarządzania budynkiem
(BMS)

Otwierane okna

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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