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Opis
Trinity Park III jest nowoczesnym 7-kondygancyjnym budynkiem,
oferującym do wynajęcia około 30 500 m2 nowoczesnej powierzchni
biurowej. Budynek oddaje do dyspozycji swoich najemców łącznie 880
miejsc parkingowych. Trinity Park został zaprojektowany z troską o
stworzenie jak najlepszych warunków pracy dla swoich najemców.
Konstrukcja budynku umożliwia dowolną aranżację powierzchni, duże
przeszklenia gwarantują świetny dostęp światła dziennego, a zielone
otoczenie podkreśla przyjazny charakter tego obiektu.

Trinity Park III Warszawa, Domaniewska 49

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

377 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 377 m
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Warszawa, Domaniewska 49

Dostępna powierzchnia:

377 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 377 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 30500 m

Dostępna powierzchnia : 377 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

377 m2
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Usługi

Opis lokalizacji
Trinity Park III położony jest w centrum Mokotowa – prężnie
rozwijającej się dzielnicy biznesowej, w sąsiedztwie eleganckiego
centrum handlowego Galeria Mokotów. Wielką zaletą lokalizacji jest
bliskość środków komunikacji miejskiej: linii autobusowych i
tramwajowych oraz planowane w pobliżu: warszawska obwodnica i
trasa kolei szybkobieżnej. Jedyne 10 minut jazdy samochodem dzieli
budynek od Portu Lotniczego Okęcie.

Dodany faktor: 4.5 %

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 60 miejsc -

Podziemny 820 miejsc -

Kawiarnia Kantyna Powierzchnie handlowe Centrum medyczne
Restauracja Transport publiczny w pobliżu
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

System klimatyzacji Podział ścianami Podłogi techniczne Wykładzina
Kontrola dostępu Światłowody System zarządzania budynkiem

(BMS)
Sufit podwieszany
Czujniki dymu/kurzu

Otwierane okna

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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