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Opis
Garden Plaza A to projekt biurowy oferujący 6 730 m2. dostępnej
powierzchni biurowej do wynajmu. Biurowiec posiada 4 kondygnacje
biurowe, podziemny garaż z 111 miejscami parkingowymi oraz dostęp
do 21 naziemnych miejsc parkingowych. Wysoki standard wykończeń
obiektu gwarantować będą m.in. podnoszone podłogi, podwieszany
sufit czy zapewniające wygodę pracy nowoczesna klimatyzacja i
uchylne okna. Koszty użytkowania budynku znacznie zmniejszą
zastosowane pro-ekologiczne rozwiązania technologiczne zgodne z
międzynarodowym systemem certyfikacji ekologicznej BREEAM m.in.:
system zarządzania wodą, energią elektryczną oraz oświetleniem
pomieszczeń. Ten ekologiczny i bezpieczny biurowiec oferuje ponadto
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Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -
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Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 8518 m

Dostępna powierzchnia : 6.730 m

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

500 m2
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jedyną w swoim rodzaju przestrzeń biurową, w której komfort pracy
zapewniony jest przez wyjątkowe powierzchnie wspólne: wewnętrzne
patio będące miejscem spotkań oraz odpoczynku jak również
wkomponowane w otoczenie obiektu elementy zieleni oraz małej
architektury. O funkcjonalności biurowca świadczy zlokalizowanie w
nim także punktów handlowo-usługowych, m.in. restauracji, banku czy
przedszkola. Przeszklona fasada budynku zapewni doskonałe
doświetlenie wnętrza, zaś zastosowane wysokiej jakości materiały
wykończeniowe, m.in. granit, stal, nadadzą budynkowi nowoczesny
wizerunek, jako pierwszego tego typu biurowca na zielonym Żoliborzu.

Opis lokalizacji
Biurowiec Garden Plaza A zlokalizowany jest niedaleko strategicznego
zbiegu dwóch ważnych arterii komunikacyjnych miasta: Al. Armii
Krajowej oraz ul. Powązkowskiej. Sąsiedztwo trasy S8 gwarantuje
szybkie połączenie z centrum miasta, Dworcem Zachodnim czy
międzynarodowym lotniskiem im. Fryderyka Chopina oraz lotniskiem w
Modlinie. Taka lokalizacja zapewnia także doskonałą dostępność
komunikacyjną środkami transportu publicznego. Ponadto usytuowanie
obiektu na terenie strefy bezpłatnego parkowania pozwala na
swobodne korzystanie z dostępnych miejsc parkingowych.

Dodany faktor: 4.5 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

21%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2013

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Bank Kantyna Bankomat

Światłowody Kontrola dostępu Czujniki dymu/kurzu System zarządzania budynkiem
(BMS)

Podłogi techniczne System klimatyzacji Sufit podwieszany Wykładzina
Podział ścianami

Otwierane okna

Recepcja Ochrona

Zasilanie awaryjne
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