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Opis
Łopuszańska Business Park to projekt kompleksu biurowego,
składającego się z dwóch 6-kondygnacyjnych budynków, które
oferować będą łącznie 14 800 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej
do wynajęcia. Pod budynkami zlokalizowany będzie dwupoziomowy
garaż podziemny oferujący 386 miejsc parkingowych. Duże
przeszklenia, zielone otoczenie kompleksu, oraz eleganckie galerie i
place na poziomie parteru stworzą unikalne warunki pracy biurowej i
prowadzenia biznesu. Kompleks posiadać będzie wszystkie niezbędne
rozwiązania oczekiwane w nowoczesnym i prestiżowym budynku
biurowym.

Łopuszańska Business Park Warszawa, Łopuszańska 38

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

1.100 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 150 m
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Warszawa, Łopuszańska 38

Dostępna powierzchnia:

1.100 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 150 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 16000 m

Dostępna powierzchnia : 1.100 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

150 m2
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Opis lokalizacji
Kompleks znajduje się w pobliżu skrzyżowania Alei Jerozolimskich i
ulicy Łopuszańskiej - głównych dróg wyjazdowych z Warszawy. Obiekt
jest doskonale widoczny i posiada świetny dostęp do środków
transportu miejskiego.

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

93%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 3 lata

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu 20 miejsc -

Podziemny 318 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2012

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

System klimatyzacji Wykładzina Światłowody Sufit podwieszany
System zarządzania budynkiem
(BMS)

Czujniki dymu/kurzu Podział ścianami Podłogi techniczne
Kontrola dostępu

Otwierane okna

Ochrona
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