BIURA DO WYNAJĘCIA

Centrum Biurowe TETRIS
ul. Roździeńskiego 188 c, Katowice
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Lokalizacja:

Kontakt:

Lokalizacja:

Paweł Kowalczyk
tel.: 535 191 276
e-mail: p.kowalczyk@fortress.pl
www.tetris.katowice.pl

Kontakt:

M Bezkolizyjny dojazd do kluczowych szlaków komunikacyjnych,
M Bardzo dobry dostęp do publicznych środków transportu,
M Bliskie sąsiedztwo centrum Centrum
handlowo
– usługowego,
Biurowe TETRIS
(IKEA, Carrefour, Castorama, Decathlon).
Sprawdź współrzędne GPS: N: 50 15 11, E: 19 03 37
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Łukasz Wejner
tel.: 535 191 276
email: l.wejner@fortress.pl
www.tetris.katowice.pl

