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Niepowtarzalna 
oferta 
w kameralnym 
budynku 
w sercu miasta!

Okolica i dojazd
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Pięciopiętrowy kameralny budynek usytuowany jest 

w luźnej, czteropiętrowej zabudowie mieszkalnej 

Nowego Miasta w cichej, spokojnej, pełnej zieleni 

okolicy, 300 m od placu Krasińskich, Starówki, 

Dworca Gdańskiego. W bliskim sąsiedztwie 

znajduje się Hotel Ibis, kawiarnie i restauracje. 

Atrakcyjne położenie uzupełnia doskonały dojazd 

komunikacją miejską: w pobliżu przystanki autobusowe 

linii 116, 178, 227, 503, 518 i tramwajów 15, 18 i 35. 

Do stacji Metra Ratusz i Dworzec Gdański 

tylko 10 minut na piechotę. 

Kontakt

Więcej o możliwości najmu oraz 

dokładne plany powierzchni biurowej na: 

www.batory.org.pl/wynajem  

Informacji o warunkach najmu 

udziela administracja budynku:

tel.: (+48) 22 536 02 28 

tel.: (+48) 22 536 02 24

administracja@batory.org.pl



Budynek Inne udogodnieniaPowierzchnie do wynajęcia
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Oferujemy możliwość wynajęcia 
powierzchni biurowej 
1400, 700, 360 i 200 m² 
w atrakcyjnej cenie 65 zł/m² 

w kameralnym budynku położonym 

w Śródmieściu, przy ul. Sapieżyńskiej 10a. 

Wnętrza biurowe wykończone w wysokim standardzie 

zapewniają dużą ergonomię i łatwą adaptowalność do 

potrzeb wynajmujących. Istnieje możliwość aranżacji 

powierzchni w układzie gabinetowym i open space. 

Oferowana powierzchnia znakomicie nadaje się na 

kancelarie prawne (w bliskiej okolicy Sąd Najwyższy), 

biura firm i przedstawicielstw handlowych, studia 

projektowe, agencje reklamowe, redakcje.

Budynek, który zdobył I nagrodę w Konkursie SARP, 

nawiązuje stylem do warszawskiej architektury 

międzywojennej. Przestronne, ciepłe wnętrza 

maksymalnie wykorzystują naturalne oświetlenie. 

Z dużych okien roztacza się widok na Nowe Miasto 

i panoramę Warszawy, Stadion Polonii i Fort Legionów. 

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wyposażony jest w dwie 

windy i podjazd. Posiada klimatyzację i wentylację 

mechaniczną, nowoczesną centralę telefoniczną, 

na każdym piętrze wydzieloną serwerownię oraz sieć 

strukturalną 7. kategorii, nowoczesny garaż podziemny 

z ogrzewanym wjazdem oraz parking. 

Bezpieczeństwo zapewnia firma ochroniarska 

prowadząca dzienną recepcję i całodobowy dyżur.

Wynajmujący korzystać mogą z: 

• sali konferencyjnej na parterze na 120 osób, 

 z ruchomymi ściankami działowymi, 

 profesjonalnym nagłośnieniem, kabinami 

 dla tłumaczy, toaletami, szatnią i miejscem 

 na catering 

• restauracji pracowniczej oferującej również 

 obsługę cateringową spotkań i konferencji

•  miejsc parkingowych i miejsc w garażu 

 podziemnym.


