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WyposaŜony Skalar Office Center.
Pod koniec 2009 roku Spółka Górecka Projekt podpisała umowę z firmą Mikomax.
Współpraca obejmuje aranŜację wnętrza przykładowego biura w Skalar Office Center
powstającego w Poznaniu.
Budowa biurowca, znajdującego się u zbiegu ulic Hetmańskiej i Góreckiej, rozpoczęła
się we wrześniu 2008 roku. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na połowę 2010
roku, jednak juŜ w najbliŜszym czasie do dyspozycji klientów zostanie oddane
wzorcowe biuro. Umowa z łódzką fabryką mebli to ostatni element przygotowań
showroom’u. Odpowiednie wyposaŜenie dopełni całość i pozwoli zaprezentować pomieszczenie juŜ za
kilka tygodni. – Przykładowo zaaranŜowana powierzchnia pozwoli zainteresowanym osobom zobaczyć
moŜliwości adaptacyjne lokali biurowych dostępnych w Skalar Office Center – tłumaczy Agnieszka
Grzmil, Wiceprezes spółki Górecka Projekt.

zarejestruj się!
zapomniałeś hasła?

Jednocześnie na terenie biurowca prowadzone są prace wykończeniowe. Stawiane są ścianki działowe, a
w ciągu najbliŜszych tygodni wylana zostanie posadzka. Natomiast elewacja zewnętrzna wykonana jest
juŜ w 80 proc., dzięki czemu budynek nabiera finalnych kształtów.
Skalar Office Center, to nowoczesny 4-piętrowy budynek, który będzie dysponował ponad 14 tys. m kw.
powierzchni biurowo–usługowej. Dzięki otwartym kondygnacjom aranŜacja wnętrz biurowych będzie
znacznie łatwiejsza. Tego typu rozwiązanie ma sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów
– zarówno duŜych jak i małych najemców. Ponadto do dyspozycji będą oni mieli podziemny garaŜ z
ponad 170 miejscami parkingowymi. Inwestorem Skalar Office Center jest firma Górecka Projekt, a
generalnym wykonawcą Hydrobudowa 9 S.A. Za komercjalizację budynku odpowiedzialne są
międzynarodowe firmy doradcze na rynku nieruchomości – Knight Frank i King Sturge.
Zdjęcie: Skalar Office Center, wizualizacja wnętrza
Artykuł promocyjny
Joanna Rogulska , 17.01.10
komentarze

artykuły podobne

powiązani developerzy

komentarze
Strona 1 z 1

komentarze

data dodania

dodane przez

Strona 1 z 1

artykuly podobne
temat

data dodania

nowy komentarz
Autor:

Treść:

Captcha:

powiązani developerzy
nazwa dewelopera

miejscowość

liczba głosów

ocena

2010-02-01 11:11

RankingDeweloperów.pl - Artykuły - WyposaŜony Skalar Office Center.

2z2

http://www.rankingdeweloperow.pl/teksty/2010/1/wyposazony-skalar-o...

Największe Światowe Targi
artykułów wyposaŜenia i dekoracji
wnętrz -ambiente 2010. Więcej info

Wynajem Lokalu Umowa
Sprawdź jak powinna wyglądać
umowa najmu bądź wynajmu!

Mega Biuro Rachunkowe
My zajmiemy się Twoją Księgowością
Ty zajmij się Swoim Biznesem

www.targifrankfurt.pl

www.Twoja-Firma.pl

www.megabr.pl
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