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Opis
The Park Warsaw to projekt nowoczesnego kompleksu biurowego,
który docelowo oferować będzie około 110 000 m2 powierzchni
użytkowej do wynajęcia. W ramach pierwszej fazy powstanie 4-
kondygnacyjny budynek oferujący do wynajęcia około 7 800 m2
powierzchni biurowej. Kompleks został zaprojektowany zgodnie z
międzynarodowymi wymogami oraz standardami ekologicznymi. Duże
przeszklenia zapewnią maksymalne doświetlenie wnętrza naturalnym
światłem. Dodatkowo w kompleksie znajdować się będą restauracje,
kawiarnie oraz punkty handlowo-usługowe.

The Park Warsaw Phase I Warszawa, Łopuszańska/ Orzechowa

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

5.200 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

Warszawa, Łopuszańska/ Orzechowa

Dostępna powierzchnia:

5.200 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 7800 m

Dostępna powierzchnia : 5.200 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: 6 %
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Opis lokalizacji
Kompleks powstanie w warszawskich Włochach, w pobliżu
skrzyżowania Alei Krakowskiej i ulicy Łopuszańskiej - głównych dróg
wyjazdowych z Warszawy. Lokalizacja umożliwi sprawny dojazd do
innych części miasta, zarówno komunikacją miejską jak i własnym
środkiem transportu.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

33%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Kawiarnia Fitness Przedszkole Parking dla gości
Restauracja
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Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Kontrola dostępu System zarządzania budynkiem
(BMS)

Światłowody Zraszacze
Podział ścianami System klimatyzacji

Wykładzina Podłogi techniczne Sufit podwieszany Czujniki dymu/kurzu

Otwierane okna

Recepcja Ochrona

Zasilanie awaryjne
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