
OFERTA WYNAJMU

powierzchni biurowych

 w Œródmieœciu Katowic

CENTRUM BIUROWE 

D¥BRÓWKI 16

Katowice, ul. D¹brówki 16 



1. Lokalizacja

Biurowiec, w którym znajduj¹ siê oferowane lokale zlokalizowany jest w centralnej czêœci Katowic, przy ul. 
D¹brówki 16, z doskona³ym dojazdem od DTŒ (ul. Chorzowska) przez ul. Grundmanna i Opolsk¹. W s¹siedztwie 
znajduj¹ siê biurowce klasy A (Chorzowska 50, siedziba ING, Katowice Business Point), biurowce Stalexportu, 
centrum handlowe Silesia City Center oraz  hotele. W odleg³oœci kilkuset metrów od biurowca (10 minut pieszo) 
znajduje siê dworzec kolejowy oraz œcis³e centrum miasta. 

Takie po³o¿enie nieruchomoœci zapewnia doskona³y dojazd z ka¿dej strony miasta i aglomeracji, zarówno 
komunikacj¹ miejsk¹ jak i samochodem a tak¿e ³atwy dostêp do punktów handlowych, us³ugowych lub 
restauracji. Doskona³e wyeksponowanie biurowca w po³¹czeniu z bliskim s¹siedztwem dworca PKP oraz 
Drogowej Trasy Œrednicowej u³atwiaj¹ zlokalizowanie i dojazd do biurowca dla osób spoza Katowic. 



2. Opis powierzchni biurowej
 

D¹brówki 16 to zamkniêty kompleks dwóch budynków biurowych, oferuj¹cy profesjonalnie przygotowan¹ 

powierzchniê biurow¹, która ma zapewniæ Najemcom komfortowe warunki prowadzenia dzia³alnoœci. 

Pierwszy z budynków zosta³ zmodernizowany w roku 2014 i jest prawie w 100% wynajêty. Drugi jest w 

trakcie generalnego remontu i przebudowy, która zakoñczy siê wiosn¹ 2018. Budynek biurowy po remoncie 

bêdzie zapewnia³: 

Komfort 

ü Wszystkie instalacje wykonane od nowa na bazie wysokiej jakoœci materia³ów  

ü Sufity podwieszane 

ü Pod³oga w biurach – wysokiej jakoœci wyk³adzina dywanowa lub g³adka 

ü Œcianki dzia³owe z ochron¹ akustyczn¹ 

ü System wentylacji  mechanicznej z klimatyzacj¹ z opcj¹ regulowania temperatury w poszczególnych 

pomieszczeniach 

ü Dostêpne powierzchnie typu open-space 

ü Mo¿liwoœæ dopasowania uk³adu i standardu pomieszczeñ do potrzeb Najemcy w du¿ym zakresie 

ü Korzystanie z pomieszczeñ biurowych mo¿liwe ca³odobowo, 7 dni w tygodniu 

ü Doskona³y dojazd z ka¿dego kierunku 

Presti¿ 

ü Rozpoznawalna lokalizacja w centrum Katowic 

ü Wysoka jakoœæ materia³ów u¿ytych do wykoñczenia strefy wejœcia oraz elewacji budynku 

ü Dobre wyeksponowanie nieruchomoœci 

ü Wyeksponowane i podœwietlone plafony reklamowe dla najwiêkszych Najemców 

 

Bezpieczeñstwo 

ü Ca³odobowa ochrona biurowca oraz system monitoringu parkingu i strefy frontowej 

ü Du¿a liczba miejsc parkingowych na zamkniêtym parkingu – dostêp wy³¹cznie dla Najemców i ich 

kontrahentów  

ü Mo¿liwoœæ rozbudowy systemu sygnalizacji w³amania w porozumieniu z Najemcami  



3. Wizualizacje i widok obecny

Wizualizacja budynku biurowego, stanowi¹cego przedmiot oferty

Budynek istniej¹cy



4. Oferta cenowa

Sk³adnik  Stawka netto za 1 m2 

powierzchni wynajmowanej 

na miesi¹c 

Czynsz podstawowy 

40 - 100m2 

100 - 250m2 

Pow. 250m2  

 

39 z³ 

38 z³ 

Wycena indywidualna 

 
 
Koszty zu¿ycia energii elektrycznej  

 

Wg wskazania podliczników 

lub rycza³t 2 z³/m2 

Op³ata eksploatacyjna obejmuj¹ca: 

zu¿ycie wody 
ogrzewanie  
odprowadzania œcieków i wywóz œmieci 
sprz¹tanie powierzchni wspólnych 
ca³odobowa ochrona obiektu z monitoringiem 
nadzór zewnêtrznej firmy ochroniarskiej 
sprz¹tanie i odœnie¿anie parkingu i otoczenia obiektu 
 
Nie pobieramy ¿adnych op³at za u¿ytkowanie czêœci wspólnych 
 

15 z³/m2 

Miejsce parkingowe  150 z³ / miejsce 

 

5. Kontakt

Miros³aw Jarczyk 
GTB Metropolis Sp. z o.o. 
Al. Korfantego 141a, 40-154 Katowice

Tel.: 32 720 40 77; GSM: 722 044 077  
e-mail: mjarczyk@metropolis.pl
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