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Opis
<p>Prime Corporate Center to wyjątkowy projekt biurowy autorstwa
pracowni architektonicznej Epstein we współpracy z międzynarodowym
biurem architektonicznym Solomon Cordwell Buenz (SCB) z Chicago.
Projekt oferuje 20,735 m2. dostępnej powierzchni biurowej klasy A,
rozmieszczonej na 23 kondygnacjach naziemnych jak również 210
miejsc parkingowych na 5 kondygnacjach podziemnych. Na wysoki
standard biurowca składać się będą m.in. podnoszone podłogi,
podwieszany sufit, nowoczesna klimatyzacja czy usługi takie jak
recepcja i ochrona budynku. Rozplanowanie pięter pozwoli na
maksymalne wykorzystanie wynajmowanych powierzchni oraz
efektywną ich aranżację pod kątem potrzeb najemcy. O wyjątkowości
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Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

20.148 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 836 m
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00-844 Warszawa, Grzybowska 78

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 20148 m

Dostępna powierzchnia : 20.148 m

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

836 m

Dodany faktor: 5 %
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projektu świadczyć będą ponadto zastosowane rozwiązania
technologiczne zgodne z międzynarodowym systemem certyfikacji
ekologicznej BREEAM.</p>

Opis lokalizacji
<p>Usytuowanie biurowca przy dynamicznej arterii komunikacyjnej
miasta, ul. Grzybowskiej, oraz sąsiedztwo drugiej kluczowej arterii, ul.
Towarowej, gwarantuje doskonałą dostępność komunikacyjną obiektu.
Lokalizacja ta umożliwia także dostęp do bardzo wygodnych połączeń
środkami transportu publicznego do centrum oraz innych dzielnic
miasta. Przebiegająca przez Rondo Daszyńskiego druga linia
warszawskiego metra w przyszłości stanowić będzie istotne
uzupełnienie tej oferty. W bliskim zasięgu tej lokalizacji znajdują się
ponadto liczne punkty usługowo-handlowe, hotele oraz restauracje.</p>

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 193 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: -

Rok odnowienia: -

Najemcy: Raiffeisen Polbank
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Powierzchnie handlowe Parking w pobliżu Restauracja Transport publiczny w pobliżu

Sufit podwieszany System klimatyzacji Wykładzina Podłogi techniczne
Zraszacze Podział ścianami System zarządzania budynkiem

(BMS)
Światłowody
Czujniki dymu/kurzu

Kontrola dostępu

Recepcja Ochrona

Zasilanie awaryjne
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