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Opis
Adgar Plaza A i B to 27 000 m2 powierzchnii biurowych
zaprojektowanych i wykonanych w standardzie klasy A. Obiekty A i B
zostały stworzone na planie litery L. Razem z budynkiem Adgar Plaza
One tworzą Kompleks Adgar Plaza, który został stworzony aby wspierać
Twój biznes. Obiekty posiadają certyfikaty LEED Gold, co świadczy o
zastosowaniu energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań.
Wartości dodane, które się w nim znajdują zapewnią komfortowe
warunki pracy oraz elastyczność i oszczędność czasu.
Co wyróżnia Adgar Plaza A i B?
Komfortowe środowisko pracy
Bezpieczna i nowoczesna infrastruktura IT

Adgar Plaza A and B 02-676 Warszawa, Postępu 17a

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

3.445 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 139 m

2
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02-676 Warszawa, Postępu 17a

Dostępna powierzchnia:

3.445 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 139 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 27000 m

Dostępna powierzchnia : 3.445 m

Biura do wynajecia : 139 m , 1370 m , 496 m , 256 m ,
203 m , 345 m , 637 m

Open Per-Level Office Space »
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Możliwość elastycznego najmu powierzchni – rozwiązanie Flexi Lease
Ekologiczna przestrzeń potwierdzona certyfikatem LEED GOLD
Dostęp do co-workingu Brain Embassy oraz najmu hybrydowego Be
Yourself
Dostęp do nowoczesnych przestrzeni konferencyjnych i eventowych –
Be Inspired
Parking naziemny i podziemny na ponad 600 samochodów
Ekologiczna myjnia na terenie kompleksu
Przedszkole w budynku
Możliwość korzystania z bezpłatnej wypożyczalni rowerów
Siłownia i studio jogi na terenie kompleksu
Stwórz idealną przestrzeń do pracy:
Wydobądź pełen potencjał swojego biura, korzystając z całkowitej
swobody w kreatywnej aranżacji wnętrza. Specjaliści Adgar pomogą Ci
zaaranżować przestrzeń zgodnie z aktualnymi trendami oraz
standardami efektowności w miejscu pracy.

Opis lokalizacji
Kompleks Adgar Plaza A i B znajduje się na Biznesowym Mokotowie, w
okolicy Galerii Mokotów, niespełna 10 minut drogi od Lotniska Chopina.
Lokalizacja umożliwia sprawne poruszanie się zarówno transportem
publicznym jak i prywatnym.
Samochód: bliskość dużego węzła komunikacyjnego na trasie S79,
sprawny dojazd do ścisłego Centrum Warszawy 
Kolej: 7 minut pieszo do stacji Warszawa Służewiec
Komunikacja miejska: w pobliżu przystanki autobusowe i tramwajowe
(Wynalazek, Postępu, Marynarska)
Rower: ścieżki rowerowe wzdłuż ulic Marynarskiej, Wołoskiej,
Rzymowskiego, Cybernetyki

Zielone Dane

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

139 m

Dodany faktor: 5 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

87%

2

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 3 lata

Gwarancja finansowa: 3 Miesiąc

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 850 miejsc 70 €

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 stycznia 2008

Rok odnowienia: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Liczniki

Okna

Usługi świadczone w budynku

Ekologiczna przestrzeń potwierdzona certyfikatem LEED GOLD Najemcy: -

Parking dla rowerów Kawiarnia Kantyna Myjnia samochodowa
Bankomat Powierzchnie handlowe Centrum konferencyjne Fitness
Hotel Przedszkole Zamykane szafki i prysznice Kiosk
Parking dla gości Parking w pobliżu Restauracja Powierzchnie handlowe
Galeria handlowa w pobliżu Prysznice Powierzchnia magazynowa w

garażu
Basen
Transport publiczny w pobliżu

Sufit podwieszany System zarządzania budynkiem
(BMS)

Kontrola dostępu w zależności
od strefy

System przeciwpożarowy
Nowoczesny system
telekomunikacyjny

System alarmowy Serwerownia Powierzchnie magazynowe na
kondygnacjach podziemnych

Podział ścianami
Kontrola dostępu

Światłowody HVAC System klimatyzacji Podłogi techniczne
Pomieszczenia socjalne Telewizja Przemysłowa (CCTV)

Indywidualne liczniki zużycia
energii

Okna uchylne Okna aluminiowe

Dostępność dla osób
niepełnosprawnych

Ochrona Mycie okien na zewnątrz Konserwacja i naprawy wind
Obsługa i zarządzanie Ochrona całodobowa Recepcja



Zasilanie

Winda

nieruchomością Utrzymanie obszarów zielonych Odśnieżanie

Dodatkowe zasilanie z
generatora

Zasilacz UPS

Windy szybkobieżne
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