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Kuvat ovat viitekuvia

Kuvat ovat viitekuvia

Upea toimistotalo, jossa näyttävä sisääntuloaula ja
edustavat saunatilat. Soveltuu erinomaisesti keskikokoisen
yrityksen pääkonttoriksi.

Talossa on näyttävä sisääntuloaula lasikattoisessa atriumissa.
Toimistotilat ovat kolmessa kerroksessa ja neljännessä kerroksessa on
edustavat saunatilat ja takkahuone sekä terassi, yhteensä noin 2 000
m2.
Tämä yhden käyttäjän toimistotalo sijaitsee Espoon Niittykummussa,
aivan Länsiväylän ja Kehä II:n läheisyydessä. Niittykummun
metroasemalle on 5 minuutin kävelymatka.
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Kiinteistö sijaitsee Länsiväylän ja Kehä II:n
risteyksen kohdalla. Useat bussit liikennöivät
Länsiväylällä, Haukilahdenkadulla ja
Merituulentiellä. Niittykummun
metroasemalle on matkaa noin 400 metriä,
matka taittuu 5 minuutissa.
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Neljännessä kerroksessa on edustavat
saunatilat ja takkahuone sekä terassi.
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Kiinteistön pihassa on 40 lämpötolpilla
varustettua pysäköintipaikkaa.
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Kiinteistöön tuleva talokaapeli on Telian
kuitukaapeli. Toimistotilojen yleiskaapelointi
on (CAT 6).
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Läheltä löytyy lounasravintoloita,
päivittäistavarakauppa sekä muita kaupallisia
palveluita.
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Kiinteistö on varustettu
paloilmoitinjärjestelmällä.
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Miksi Sponda toimitilakumppaniksi?
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löydät tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia tilavaihtoehtoja.
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koihin keskittyvästä kiinteistöportfoliostamme
löytyy runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.
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helpottavat toimintaanne kiinteistöissämme ja tukevat liiketoimintanne
menestystä.
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meitä tunnistamaan tiloihin liittyvät
tarpeenne ja tarjoamaan niihin soveltuvat, liiketoimintaanne tukevat
toimitilat.

Kattavien ympäris
ympäristtöohjelmiemme
avulla voimme yhdessä kehittää
toimitilakiinteistönne energiatehokkuutta ja ympäristömyönteisyyttä.
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Sponda lyhyesti
Sponda vuokraa ja kehittää toimistotiloja ja
kauppakeskuskiinteistöjä Suomen suurimmissa kaupungeissa.
Tehtävämme on luoda edellytykset asiakkaidemme
menestykselle. Sponda on kaupunkien asiantuntija. Kehitämme
viihtyisiä, tehokkaita ja asiakkaille räätälöityjä toimitiloja
keskeisillä paikoilla. Sponda on edistyksellinen. Tarjoamme
tilaratkaisuja, jotka joustavat asiakkaidemme tarpeiden
mukaan. Näemme toimitilat neliöiden sijasta

kohtaamispaikkoina, jotka tukevat myös uusia
työskentelymuotoja ja ajan ja paikan rajoista vapaita tiimityksiä.
Sponda on vastuullinen. Ympäristötietoisuus ja
asiakasymmärrys ohjaavat ja kehittävät liiketoimintaamme.
Tätä kaikkea on Spondability – vastuullisuutemme allekirjoitus.

www.sponda.fi

