COSINUS Office Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
Biurowiec klasy B+ o powierzchni 6250 m²

Lokale: biurowe | usługowe | magazynowe

Przedstawiamy znakomitą
lokalizację dla biura Państwa
firmy w ścisłym centrum
Częstochowy, z możliwością
elastycznej aranżacji
powierzchni po bardzo
przystępnej cenie.
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Cosinus Office Częstochowa, to reprezentacyjny wygląd
i przyjazne rozwiązania komunikacyjne dla użytkowników.
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Lokalizacja

COSINUS Office Częstochowa
Biurowiec Cosinus Office Częstochowa zlokalizowany
jest w ścisłym centrum Częstochowy, przy ul. Żwirki
i Wigury 6/14,
w odległości 150 m. od głównej ulicy (deptaka)
- Alei Najświętszej Maryi Panny, ok. 250 m.
od klasztoru na Jasnej Górze, w pobliżu przystanków
komunikacji miejskiej, vis a vis budynku Sądu Rejonowego.

W bezpośrednim sąsiedztwie przystanki mają linie autobusowe
komunikacji miejskiej:
• ul. Popiełuszki przy Al. Jana Pawła II:
2 linie (2 minuty pieszo),
• ul. Szajnowicza-Iwanowa przy Al. Jana Pawła II:
3 linie (3 minuty pieszo),

W bliskim sąsiedztwie znajdują się też:
• Komenda Miejska Policji,
• banki,
• urzędy (Powiatowy Urząd Pracy, ZUS),
• hotele,
• szkoły,
• muzea,
• centra handlowe oraz tereny wypoczynkowe (parki).
• na rogu ulic Żwirki i Jasnogórskiej znajdują się
siedziby banków: Idea Bank, Raiffeisen, Polbank,
BRE Bank.
Doskonale rozwinięta sieć drogowa daje najemcom
znakomite możliwości komunikacyjne. Dodatkowym
atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo Al. Jana Pawła II
łączącej się w odległości 2 km z drogą E75, czyli
popularną „Gierkówką”.
W odległości 15-20 minut spacerem znajduje się dworzec
główny PKP oraz dworzec PKS.
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• Al. Jana Pawła II przy ul. Popiełuszki:
4 linie (3 minuty pieszo),
• Al. Jana Pawła II przy ul. Szajnowicza-Iwanowa:
3 linie (3 minuty pieszo).
Mamy nadzieję, iż niepodważalne zalety naszej nieruchomości
spełnią Państwa oczekiwania.

tu
jesteśmy
SĄD
B
B

B

B - Idea Bank
B - Raiffeisen / Polbank
B - Bre Bank / Allianz
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Standardy

COSINUS Office Częstochowa
Cosinus Office Częstochowa oferuje 6250 m² powierzchni
biurowej i użytkowej na 4 kondygnacjach oraz kilkadziesiąt
miejsc parkingowych. Wszystko w świetnej lokalizacji
w ścisłym centrum Częstochowy, co umożliwia łatwy dojazd
zarówno klientom, jak i pracownikom. Istnieje możliwość
wynajmu pomieszczeń na stałe i „na godziny”. Powierzchnie
biurowe w wyremontowanej części budynku charakteryzują
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się wysoką jakością wykończenia wnętrz, spełniają wszystkie
wymagane prawem warunki techniczne (pozytywna opinia
straży pożarnej, służb sanitarnych itd.). Komunikacja dla osób
niepełnosprawnych w budynku za pomocą wind i platform.
W budynku znajduje sie lokal gastronomiczny serwujący
obiady domowe, przedszkole, szkoła języków obcych dla
dzieci.

Do najważniejszych zalet biurowca Cosinus Office
Częstochowa zaliczyć można:
• usytuowanie zapewniające dogodny dojazd zarówno
transportem własnym jak i miejskim,
• parking na dziedzińcu z dużą ilością miejsc parkingowych,
z osobnym wjazdem i wyjazdem,
• możliwość dowolnego kształtowania oferowanych
powierzchni i standardu ich wykończenia,

• wysoki standard budynków (w części posadzki pokryte
gresem lub wykładziną dywanową, w części do remontu
w zależności od ustaleń z klientem),
• monitoring elektroniczny z powiadomieniem firmy
ochroniarskiej,
• możliwość zamieszczenia reklamy zewnętrznej,
logo firmy na budynku.
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Standard oferowanych powierzchni:
• posadzki: granit, wykładzina (w części do remontu
możliwość dowolnego wykończenia),
• ściany koloru białego i beżowego,
• sufity podwieszane, lampy rastrowe 500 luksów,
• otwierane okna,
• parapety drewniane i konglomeratowe,
• grzejniki z termoregulatorami,
• oświetlenie awaryjne,
• własna kotłownia gazowa,
• zasilanie budynków siecią energetyczną o mocy 280 kW,
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• własna stacja transformatorowa,
• klimatyzacja (w części pomieszczeń szkolnych, w części
do remontu zaplanowano klimatyzację centralną),
• wentylacja mechaniczna,
• instalacje elektryczne 230V/400V,
• windy towarowe (w planach osobowe),
• nośność stropów 500 kg/m²,
• wykończone i w pełni wyposażone łazienki,
• standart wykończenia i aranżacji możemy dopasować
dla klientów wynajmujących większe powierzchnie
w/g indywidualnych potrzeb.

W tej publikacji prezentujemy przykładowe podziały
przestrzeni biurowych do uzgodnienia z najemcami.
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Powierzchnia reklamowa
COSINUS Office Częstochowa
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Plan budynku

COSINUS Office Częstochowa
PARTER
Przestrzeń, która jest przedmiotem
oferty zaznaczono kolorem.
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A - 216 m2
B - 216 m2
C - 36 m2
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Plan budynku

COSINUS Office Częstochowa
I PIĘTRO
Powierzchnia do aranżacji 750 m²
Dostęp do pomieszczeń z dwiema klatkami
schodowymi lub dwiema windami osobowymi.
Kondygnacja nadaje się jako biura wewnętrzne
lub biura dostępne dla klientów.
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Plan budynku
COSINUS Office
Częstochowa
II PIĘTRO

Powierzchnia
do aranżacji 1300m²
Dostęp do pomieszczeń
z dwiema klatkami
schodowymi lub dwiema
windami osobowymi.
Kondygnacja nadaje się jako
biura wewnętrzne lub biura
dostępne dla klientów.
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Plan budynku

COSINUS Office Częstochowa
III PIĘTRO
Powierzchnia do aranżacji 750 m²
Dostęp do pomieszczeń z dwiema klatkami
schodowymi lub dwiema windami osobowymi.
Kondygnacja nadaje się jako biura wewnętrzne
lub biura dostępne dla klientów.

Cosinus Office Częstochowa zapewnia 100 m²
powierzchni elewacji budynku do montażu szyldów, reklam.
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