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Biura Serwisowane Do Wynajęcia Biura Serwisowane Centrum
Marszałkowska Nowy Sezam

Biura serwisowane do wynajęcia

Marszałkowska 126/134, Warszawa
Zobacz na mapie Google

od 10 m2 do 120 m2

od 1500 zł miesięcznie

Centrum Marszałkowska to nowa inwestycja, w której Regus ma do dyspozycji ponad 4000 metrów
kwadratowych przestrzeni biurowej. Centrum obejmuje też stację metra — jest to jeden z niewielu
budynków publicznych w Warszawie bezpośrednio połączonych z transportem publicznym.

Typ ceny:

za osobę

Powierzchnia:

4000 metry kwadratowe

Dzielnica:

Śródmieście

Dostępna powierzchnia (m2):

120

Minimalny okres najmu (msc): 1 miesiące
Dostępne od:

07/06/2019

Typ:

Pokój

Rok budowy:

2018

Lokalizacja:

Centrum obejmuje też stację metra — jest to jeden z niewielu budynków
publicznych w Warszawie bezpośrednio połączonych z transportem
publicznym. Trudno o bardziej dogodne położenie: oprócz stacji Metro
Świętokrzyska 06 w okolicy znajduje się wiele przystanków
tramwajowych i przystanek autobusowy Mennica 04

Minimalny moduł (m2):

10

Typ budynku:

Biurowiec

Całkowita liczba pięter:

0

Parking / garaż:

Tak

Lokalne wygody / Standard:

Restauracja, Catering, Kawa/Herbata, Woda/Napoje, Usługi Pocztowe,
Sale Konferencjyne, Wspólna Kuchnia, Polączenie Ethernet, Wi-Fi,
Drukarka/Skaner/Kopiarka, Ochrona Budynku, Recepcja, Podwieszane
sufity, Certyfikat ekologiczny, Kontrola dostępu, Bankomat

Opis:

Centrum Marszałkowska to nowa inwestycja, w której Regus ma do
dyspozycji ponad 4000 metrów kwadratowych przestrzeni biurowej.
Centrum obejmuje też stację metra — jest to jeden z niewielu budynków
publicznych w Warszawie bezpośrednio połączonych z transportem
publicznym. Trudno o bardziej dogodne położenie: oprócz stacji Metro
Świętokrzyska 06 w okolicy znajduje się wiele przystanków
tramwajowych i przystanek autobusowy Mennica 04. W samym budynku
także można korzystać z wielu udogodnień — szerokiej oferty sal

Galeria

konferencyjnych, dwóch zewnętrznych tarasów, kawiarni, apteki, optyka,
sklepu spożywczego i banku. To jak własny coworkingowy mikrokosmos
w samym sercu dzielnicy biznesowej. Po wyjściu na zewnątrz Centrum
można odwiedzić niezwykle oryginalne Państwowe Muzeum
Etnograficzne i intrygujące Muzeum Historii Naturalnej i Ewolucji. Jeśli
szukasz elastycznej przestrzeni o luksusowym, profesjonalnym
wyglądzie, Centrum Marszałkowska będzie doskonałym miejscem, które
pomoże Twojej firmie się rozwijać.

Kontakt

REGUS
Dane kontaktowe
Warszawa,
Emilii Plater 53,
-

regus@biuranet.pl

