
FORTRESS INVEST Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice
www.fortressinvest.pl

BIURA DO WYNAJĘCIA

Opis:

Lokalizacja: Kontakt:

Proponujemy wynajem biur w Centrum Biurowym TETRIS, ul. Roździeńskiego 188c w Katowicach. To 5-cio kondygnacyjny 
budynek biurowo-magazynowy. Doskonała lokalizacja w dynamicznie rozwijającej się części miasta, z dogodnym dojazdem, 
bardzo dobra funkcjonalność przestrzeni biurowej, w tym open space oraz dostępność miejsc parkingowych to wybrane 
atuty naszej oferty.

ul. Roździeńskiego 188 c, Katowice

Bezkolizyjny dojazd do kluczowych szlaków komunikacyjnych,
Bardzo dobry dostęp do publicznych środków transportu,
Bliskie sąsiedztwo centrum handlowo – usługowego, 

 (IKEA, Carrefour, Castorama, Decathlon). 
Sprawdź współrzędne GPS: N: 50 15 11, E: 19 03 37

Koncentrujemy się na potrzebach Klientów, zapewniając:
Możliwość elastycznego dopasowania układu powierzchni biurowej do potrzeb Klientów,
Duże powierzchnie na jednej kondygnacji (w tym open space),
Sale konferencyjne,
Całodobowy dostęp i ochronę,
Magazyny pod archiwa firmowe i serwerownie,
Własny parking,
Niski poziom hałasu,
Dostosowanie architektury budynku dla osób niepełnosprawnych,
Bufet (w tym dostępna usługa cateringu),
Możliwość zwiększenia powierzchni biurowej wraz z rozwojem firmy.

Łukasz Wejner
tel.: 535 191 276
email: l.wejner@fortress.pl
www.tetris.katowice.pl
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Opis:
Proponujemy wynajem biur w Centrum 
Biurowym TETRIS, ul. Roździeńskiego 
188c w Katowicach. 
To budynek biurowo-usługowy, z dosko-
nałą lokalizacją w dynamicznie rozwi-
jającej się części miasta, z dogodnym 
dojazdem.
Bardzo dobra funkcjonalność przestrze-
ni biurowej, w tym open space oraz 
dostępność miejsc parkingowych, to 
wybrane atuty naszej oferty. 

Koncentrujemy się na 
potrzebach Klientów, 
zapewniając:

Możliwość elastycznego dopasowania • 
układu powierzchni do potrzeb Klientów,
Dostępność modułów od 16 m• 2 do 1000 m2,
Całodobowy dostęp i ochronę,• 
Magazyny pod archiwa fi rmowe i serwe-• 
rownie,
Własny parking,• 
Dostosowanie architektury budynku dla • 
osób niepełnosprawnych,
Możliwość zwiększenia powierzchni • 
biurowej wraz z rozwojem fi rmy,
Bistro.• 

Lokalizacja:
Bezkolizyjny dojazd do kluczowych • 
szlaków komunikacyjnych, 
Bardzo dobry dostęp do publicznych • 
środków transportu, 
Bliskie sąsiedztwo centrum handlo-• 
wo – usługowego,  (IKEA, Carrefour, 
Castorama, Decathlon). 
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