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Opis
Zebra Tower to nowoczesny 17-kondygnacyjny budynek biurowy
oferujący ponad 17 000 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. Zebra
Tower wyróżnia się nowoczesną i oryginalną architekturą, a naturalnie
zaokrąglona fasada w pasy jest doskonale widoczna ze wszystkich
kierunków. Poza niezwykle interesującym projektem bryły budynku,
architekci dołożyli wszelkich starań, by wnętrze było przestronne i
funkcjonalne. Rozwiązania architektoniczne umożliwiają interesującą
oraz ergonomiczną aranżację, tak w przypadku biur podzielonych na
indywidualne gabinety, jak i w open space. Zebra Tower zapewnia 124
miejsca parkingowe ulokowane na dwóch piętrach podziemnego
parkingu. Zastosowany w budynku wysokiej klasy system ochrony

Zebra Tower 00-640 Warszawa, Mokotowska 1

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

00-640 Warszawa, Mokotowska 1

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 17000 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 6.55 %
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

gwarantuje kontrolę dostępu do budynku, a wyposażenie
odpowiadające najwyższym standardom zapewnia komfortowe
środowisko pracy.

Opis lokalizacji
Zebra Tower znajduje się w centrum Warszawy, w doskonałym punkcie
komunikacyjnym, dokładnie obok stacji metra Politechnika. Położenie
budynku zapewnia łatwy i szybki dojazd do międzynarodowego lotniska
Okęcie, dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz wszystkich
głównych dróg nie tylko autem, ale również komunikacją miejską
(autobusem, tramwajem, metrem).

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 124 miejsc -

Bank Kawiarnia Kiosk

file:///office-rent-calculator/Zebra-Tower


Okna

Usługi świadczone w budynku

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

Otwierane okna

Recepcja Ochrona
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