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Opis
Kompleks Warsaw Spire to wyjątkowe połączenie wizji
architektonicznej nowoczesnego biurowca i niestandardowego
spojrzenia na aranżowanie przestrzeni miejskiej.

W trzech budynkach powstaje około 100 000 m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej, odpowiada-
jącej potrzebom nawet najbardziej wymagających najemców.

Warsaw Spire został uhonorowany nagrodą "Wybitny Projekt
Architektoniczny Roku 2011 w Polsce". Wyróżnienie zostało nadane
głosami 650 przedstawicieli CEE branży nieruchomości, finansów i firm

Warsaw Spire Warszawa, Grzybowska Street / Towarowa Street

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

95.700 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 3.000
m

2

2

Warszawa, Grzybowska Street / Towarowa Street

Dostępna powierzchnia:

95.700 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 3.000 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 95700 m

Dostępna powierzchnia : 95.700 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do 3000 m2
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doradczych, podczas oficjalnej gali Eurobuild Awards.

Ponad 4 000 m2 przeznaczone na nową, unikalną przestrzeń miejską z
zielenią, fontannami, kawiarniami, restauracjami.

To miejsce spotkań żyjące także poza godzinami pracy biur.

Opis lokalizacji
Lokalizacja

Jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów centrum
Warszawy, tuż przy nowopowstającej stacji drugiej linii metra. Miejsce
idealne dla biznesu. Pełne nowopowstających biurowców, sąsiadujące z
najlepszymi hotelami i centrami konferencyjnymi.

Miejsce, w którym już teraz swoje siedziby lokują największe
międzynarodowe i polskie firmy oraz instytucje.

wynajęcia: :

Dodany faktor: 10 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 1200 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2010

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi
Kawiarnia Myjnia samochodowa Powierzchnie handlowe Centrum konferencyjne
Fitness Parking w pobliżu Restauracja Transport publiczny w pobliżu
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