Budynek biurowy przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach to:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Sześć (6) kondygnacji użytkowych o powierzchni biurowej 170190 m2 każda.
W przyziemiu znajdują się pomieszczenia umożliwiające ich
wykorzystanie z przeznaczeniem na:
 klub, kawiarnię,
 archiwum,
 sejf bankowy, itp.
Ostatnia kondygnacja to 5 pomieszczeń o powierzchni 30-60 m2
każde oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne umożliwiające
zagospodarowanie ich na:
 biura i pracownie,
 apartament wypoczynkowy,
 salę konferencyjną, itp.
Winda przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
Opomiarowane media na poziomie każdego piętra.
Funkcja recepcyjno-informacyjna przy wejściu głównym.
Pełne monitorowanie obiektu.
Połączenie telefoniczne.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„PIAST”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8 oferuje najem
nowoczesnego budynku położonego w ścisłym centrum Katowic
przy ul. Teatralnej 4.
Wybudowanego i oddanego do eksploatacji w 2001 roku, który uzyskał aprobatę
i zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków i Prezydenta Miasta Katowic.
Katowice należą do grona największych w Polsce ośrodków miejsko-przemysłowych,
z przewagą przemysłu węglowego i stalowego, a także energetycznego, przejawiające silną
tendencję rozwojową sektora finansowego oraz rynku nieruchomości. Miasto charakteryzuje
się dużą dynamiką rozwoju przedsiębiorczości prywatnej. Ze względu na liczne uczelnie,
szkoły oraz zaplecze oświatowe Katowice stanowią również centrum edukacyjne
i akademickie w regionie.
Przez Katowice przebiegają główne arterie
drogowe i kolejowe, łączące Polskę z
Europą we wszystkich kierunkach, przede
wszystkim autostrada A4 (Berlin – Wrocław
– Katowice – Kraków – Lwów) oraz
autostrada A1 (Gdańsk – Katowice – Żlina).
W odległości 30 km od Katowic znajduje
się
Międzynarodowy
Port
Lotniczy
w Pyrzowicach.

Każde pomieszczenie biurowe na kondygnacji posiada:





wydzieloną instalację zasilania urządzeń komputerowych,
własną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną,
dowolność kształtowania i wydzielania stanowisk pracy,
możliwość wyposażenia w specjalistyczne instalacje sieci
teletechnicznych (alarmowa, komputerowa, telefoniczna,
telewizji przemysłowej, itp.)
z doprowadzeniem ich bezpośrednio do zaplanowanego
stanowiska pracy.

Kamienica
posiada
6
kondygnacji
użytkowych o powierzchni ogólnej 1607
m2,
o
wysokim
standardzie
z
przeznaczeniem
na
wynajem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”
40-872 Katowice ul. Zawiszy Czarnego 8
lub pod numerem telefonów:
centrala: (32) 254 65 05
sekretariat Zarządu: (32) 254 11 44
fax: (32) 254 10 25

W przyziemiu znajdują się pomieszczenia
umożliwiające ich wykorzystanie z przeznaczeniem na klub, kawiarnię, archiwum, sejf
bankowy, itp. Pozostałe kondygnacje to liczne
pomieszczenia użytkowe oraz socjalno-sanitarne
umożliwiające zagospodarowanie ich na biura i
pracownie,
przychodnię
lekarską,
hostel,
prowadzenie szkoleń itp. Posiada parking na 20
miejsc.
Wnętrze
pozwala
na
dowolne
kształtowanie powierzchni, a całość jest
dostosowana
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIWNICE













pomieszczenie socjalne
w.c.
magazyn
sala (PUB)
zaplecze przy gł. wodom.
korytarz przy wymien. i elektr.
komunikacja główna
schody ewakuacyjne
przyłącze wodociągowe
węzeł C.O.
maszynownia
pomieszczenie elektryczne

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – II PIĘTRO






6,70
3,90
6,30
73,20
19,30
8,60
34,90
4,00
1,90
9,60
4,80
7,10

powierzchnia użytkowa
sanitariaty
aneks kuchenny
hall
komunikacja

189,70
11,90
4,90
28,90
14,10

Razem: 249,50 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – III PIĘTRO

Razem: 180,30 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER











lokal użytkowy I
zaplecze
w.c.
sanitariaty
komunik. przyziemie
zaplecze 1
lokal użytkowy II
zaplecze
hall
komunikacja

61,90
11,30
1,90
12,10
14,50
20,20
70,90
11,50
24,00
26,40







powierzchnia użytkowa
sanitariaty
aneks kuchenny
hall
komunikacja

186,70
11,90
4,90
28,90
14,10

Razem: 246,50 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – IV PIĘTRO






powierzchnia użytkowa
sanitariaty
aneks kuchenny
hall
komunikacja

176,60
11,90
4,90
28,90
14,10

Razem: 236,40 m2

Razem: 254,70 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – V PIĘTRO
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – I PIĘTRO






powierzchnia użytkowa
sanitariaty
aneks kuchenny
hall
komunikacja

185,60
11,90
4,90
28,90
14,10

Razem: 245,40 m2











pomieszczenie biurowe 1
pomieszczenie biurowe 2
pomieszczenie biurowe 3
pomieszczenie biurowe 4
pomieszczenie biurowe 5
sanitariaty
aneks kuchenny
hall
komunikacja

25,80
24,30
17,00
27,50
39,80
11,90
4,90
28,90
14,10

Razem: 194,20 m2

