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Opis
Nimbus Office to projekt nowoczesnego 14-kondygnacyjnego budynku
biurowego, który na wynajem zaoferuje ok. 19 500 mkw nowoczesnej
powierzchni biurowej. Najemcy biurowca będą mogli ponadto korzystać
z 200 podziemnych miejsc parkingowych. Powierzchnie biurowe
wyposażone zostaną w m.in. w : klimatyzacje, podnoszone podłogi,
wykładzinę, ścianki działowe oraz uchylne okna. Budynek Nimbus
Office będzie budynkiem energooszczędnym oraz zapewniającym
wysoki komfort pracy swoim użytkownikom, co potwierdza certyfikat
zielonego budynku LEED.

Nimbus Office Warszawa, Jerozolimskie Avenue 98

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

19.040 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 220 m

2

2

Warszawa, Jerozolimskie Avenue 98

Dostępna powierzchnia:

19.040 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 220 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 19040 m

Dostępna powierzchnia : 19.040 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

220 m2
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Opis lokalizacji
Nimbus Office jest zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich, na obrzeżach
centrum miasta. W pobliżu budynku znajdują się liczne środki
transportu miejskiego oraz Dworzec Warszawa Ochota. Tym samym
biurowiec będzie posiadać dostęp do wszelkich udogodnień centrum
miasta.

Dodany faktor: 2.9 %

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 - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2013

Rok odnowienia: -

Najemcy: -

file:///office-rent-calculator/Nimbus-Office


Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Galeria handlowa w pobliżu

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

Otwierane okna

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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