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Opis
Gdański Business Center to nowoczesny kompleks biurowy, który
składać się będzie z dwóch budynków o łącznej powierzchni najmu ok.
47 000 m2. Kompleks realizowany będzie w dwóch fazach z czego
pierwsza faza obejmuje budowę dwóch budynków. Budynek "A", 17-
kondygnacyjny obiekt, oferować będzie ok. 31 000 m2 powierzchni
biurowej do wynajęcia. Niższy z budynków, 9-kondygnacyjny Budynek
"B", dostarczy ok. 15 000 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia.
Powierzchnia typowego piętra biurowca wynosić będzie ok. 1 930 m2.
Kompleks odda także do dyspozycji Najemców 431 miejsc
parkingowych. Biurowiec Gdański Business Center zaprojektowany
został zgodnie ze standardami certyfikatu środowiskowego BREEAM.

Gdański Business Center - A 05-077 Warszawa, Inflancka 4

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

39.944 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 250 m
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05-077 Warszawa, Inflancka 4

Dostępna powierzchnia:

39.944 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 250 m
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Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 46500 m

Dostępna powierzchnia : 39.944 m

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

250 m2
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Opis lokalizacji
Kompleks biurowy Gdański Business Center położony jest w bardzo
atrakcyjnej lokalizacji, na zbiegu ulic Andersa oraz Inflanckiej. Takie
usytuowanie zapewnia doskonały dostęp do środków komunikacji
miejskiej – biurowiec znajduje się w odległości 150 metrów od stacji
metra Dworzec Gdański, stacji kolejowej oraz przystanków
tramwajowych i autobusowych. Bliskość Mostu Gdańskiego dodatkowo
ułatwia komunikacyjną dostępność obiektu z dzielnic prawobrzeżnej
Warszawy. W sąsiedztwie kompleksu znajdują się liczne udogodnienia,
m.in. stanowiąca doskonałe miejsce do spotkań Galeria Handlowa
Arkadia z licznymi kawiarniami oraz restauracjami, czy inne
udogodnienia, takie jak hotel IBIS.

Dodany faktor: 4.6 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

14%

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: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Kawiarnia Kantyna Bankomat Kiosk
Restauracja Galeria handlowa w pobliżu

Światłowody Kontrola dostępu Czujniki dymu/kurzu System zarządzania budynkiem
(BMS)

Podział ścianami Podłogi techniczne System klimatyzacji Zraszacze
Wykładzina Sufit podwieszany

Otwierane okna

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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