
CELEBRO – NOWA PRZESTRZEŃ
DO REALIZACJI WYJĄTKOWYCH
PROJEKTÓW BIZNESOWYCH 



O BUDYNKU
Projekt Celebro to nowy ośrodek na warszawskiej mapie nieruchomości biurowych, przekraczający definicję
typowego miejsca pracy. Dzięki rozwiązaniom podkreślającym wyrazistość elewacji biurowca, ergonomię pracy,
funkcjonalność i intuicyjność w obsłudze systemów budynkowych, a także dzięki cieszącym oko elementom
małej architektury, Celebro jest doskonałym hubem do kreacji i realizacji biznesowych planów i celów.

Biurowiec Celebro to synteza estetycznego waloru refleksów szklanej elewacji, idealnie korespondujących ze
świetlistym wnętrzem eleganckiej recepcji. Spojrzenie na swoje projekty, przy porannej kawie, przez pryzmat
odbijających się od szklanej elewacji chmur, najwyższej próby architektura i nowoczesny design – to efekt Celebro.
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Lotnisko Okęcie

O BUDYNKU
3 min

PKP Warszawa Służewiec 7 min

PKP Warszawa Rakowiec 5 min

WKD Raków 4 min

PKP Warszawa Zachodnia 12 min

GaleriaMokotów 7 min

Centrum 14 min
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STANDARD BUDYNKU

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE

KLIMATYZACJA

CENTRALNE OGRZEWANIE

REPREZENTACYJNA RECEPCJA

UCHYLNE OKNA

BMS

PROFESJONALNA OCHRONA 24H

ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE

KONTROLA DOSTĘPU

ROWEROWNIA Z SZATNIĄ

DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
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987,76 mkw. 0

1 236,42 mkw. +1

Wynajęte +2

Wynajęte +3

Wynajęte +4

Wynajęte +5Termin oddania do użytku

PARAMETRY BUDYNKU
3 min

Powierzchnia całkowita budynku (m kw.) 7 min

Powierzchnia biurowa brutto ( m kw.) 5 min

Powierzchnia typowego piętra (m kw.) 4 min

Współczynnik powierzchni wspólnej 12 min

Współczynnik miejsc parkingowych (miejsce/m kw.) 7 min

6



DOSTĘPNE POWIERZCHNIE

POZIOM 0 POZIOM +1
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KONTAKT:
leasing@white-stone.pl

www.white-stone.pl


