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Descriere
<p>Waterhouse (S+P+2) este o cl&atilde;dire comercial&atilde; si,
totodat&atilde;, un important centru international de conferinte,
&icirc;nt&acirc;lniri de afaceri, spatii pentru birouri si servicii &icirc;n
Arad si &icirc;n Vestul Rom&acirc;niei.</p>

Descrierea localizării
<p>Centrul European de Afaceri "Waterhouse" este amplasat &icirc;n
Zona Industrială Sud-Vest Arad, pe o axă importantă a municipiului, ce

Waterhouse Business Center Arad, Calea Bodrogului 6

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m

2
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Arad, Calea Bodrogului 6

Birou disponibil:

1.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3000 m

Birou disponibil : 1.500 m

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 50 m2
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face legatura cuAeroportul International Arad. Traseul definitiv al
viitoarei autostrăzi Nădlac - Bucuresti va avea o ieşire &icirc;n zona
Aeroportului Internaţional Arad, proximitatea acesteia faţă de
Waterhouse fiind de 600 m.</p>

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Cafenea Centru de conferinte Restaurant

HVAC Ventiloconvectoare cu 4 țevi Detectoare de fum/incediu

Recepţie Pază
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