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Opis
Silesia Business Park to planowany kompleks czterech "zielonych"
budynków biurowych oferujących łącznie ponad 46 000 m2
nowoczesnej powierzchni biurowej wraz z dwupoziomowym parkingiem
na około 600 miejsc parkingowych. Powierzchnia biurowa
zaprojektowana została z myślą o zapewnieniu nieograniczonych
możliwości aranżacji biura oraz maksymalnej ilości naturalnego światła
dziennego. Budynki spełniać będą przy tym najwyższe standardy
jakości i bezpieczeństwa, oferując najemcom m.in. podwieszane sufity,
podnoszone podłogi, nowoczesne systemy teletransmisyjne oraz
klimatyzacji, czy system BMS (Building Management System).
Rozpoczęcie budowy pierwszej fazy projektu, o powierzchni najmu

Silesia Business Park Katowice, Chorzowska Street

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

10.670 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 970 m

2

2

Katowice, Chorzowska Street

Dostępna powierzchnia:

10.670 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 970 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 10670 m

Dostępna powierzchnia : 10.670 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

970 m2

file:///
file:///office-building-offices-to-let/zielone-budynki-biurowe
file:///
file:///media/cache/39/default_full/uploads/media/default/0001/39/4f724ea3f21bb047ed9500d957a3767ce978fb5b.jpeg 


około 10 700 m2, planowane jest po podpisaniu umowy przed-najmu na
ok 40% dostępnej powierzchni biurowej budynku.

Opis lokalizacji
Komleks Silesia Business Park usytuowany zostanie w dynamicznie
rozwijającej się dzielnicy Katowic, w bezpośrednim sąsiedztwie
największego centrum handlowego w regionie śląskim – Silesia City
Center oraz jednego z najbardziej prestiżowych osiedli mieszkaniowych
w mieście – Dębowe Tarasy. Obok śródmiejskiego położenia,
niekwestionowanymi atutami stanowiącymi o idealnej lokalizacji dla
biznesu pozostają: doskonała dostępność komunikacyjna
gwarantowana przez drogi szybkiego ruchu łączące Katowice z
pozostałymi aglomeracjami regionu, dostępność środków komunikacji
miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie projektu (6 linii tramwajowych i 9
autobusowych), jak również dogodny dojazd do dworca kolejowego (w
odległości około 5 min drogi) oraz lotnisk w Pyrzowicach oraz Kraków-
Balice.

Dodany faktor: 5 %

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 54 miejsc -

Podziemny 247 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2013

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Bank Kantyna Powierzchnie handlowe Centrum konferencyjne
Fryzjer Parking w pobliżu Restauracja

Telewizja Przemysłowa (CCTV) System klimatyzacji Czujniki dymu/kurzu Sufit podwieszany
Wykładzina Kontrola dostępu Podłogi techniczne Zraszacze
System zarządzania budynkiem
(BMS)

Podział ścianami Światłowody

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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