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Descriere
RA-RA BUSINESS CENTER
Birouri Clasa A
Destinație recomandată: clinică medicală, birouri.

Imobilul de birouri și spații comerciale fezabil activității de clinică
medicală este reprezentat de construcția S+P+3E cu suprafața utilă de
1.700 mp, construită în anul 2012. 
Structura clădirii este realizată din beton, avînd închiderea perimetrală
din perete cortină, cu structură și geamuri termo și fonoizolante de
înaltă calitate, asigurând un climat optim cu un aport minim al
climatizării. Toate geamurile construcției sunt duplex și securizate.

RA-RA BUSINESS CENTER 500331 Brasov, Str. Hermann Oberth, nr.8

Cost chirie birouri (m  / lună)

11.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

355 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1690 m

Birou disponibil : 355 m

Birouri de închiriat : 600 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 50 m2
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Compartimentările interioare sunt din rigips și sticlă, având un design
modern.

Suprafețe disponibile în prezent spre închiriere - 600 mp (330 mp
parter/270 subsol).

Descrierea localizării
• acces auto și pietonal din Str. Uranus nr. 9-11 și Str. Hermann Oberth
nr. 8, Brașov;
• poziționarea imobilului este în proximitatea Pieței Agro-Alimentare
ASTRA, Complexului Orizont 3000, supermarketurilor Billa și LIDL, cât și
către marii retaileri (Carrefour, Kaufland, Selgros, Metro) bricolaje (
BricoStore, Practiker) și dealeri auto ( Dacia-Renault, TiriacAuto, KIA,
Auto Bavaria).

Date birou verde
Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total
de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a
construcției si instalațiilor eferente. Notarea energetică a clădirii ține
seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei. Perioada
de valabilitate a Certificatului Energetic obținut, este de 10ani de la data
eliberării acestuia.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 79%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 11.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 6 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2012

Anul renovării: -

Chiriași: Agentia NN - Asigurari de viata. BIT
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Software - Business Solutions.
REPOM - Renewable Energy
Production – Operation and
Management. RA-RA Group of
companies.

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Cantină Zonă comercială
Servicii de curierat Hair Stylist

Grădiniță Centru medical Magazin de presă Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Farmacie Oficiu poștal Zonă comercială
Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Parc în apropiere
Transport public

Fibră optică Compartimentare Finisaje de calitate Încălzire centrală
Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sistem modern de

telecomunicații
Cameră server Mochetă
Izolare fonică Supraveghere video (CCTV)

Tavan fals Sistem antiincendiu HVAC Audio warning system
Sistem de alarmă Detectoare de fum/incediu Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Spații de depozitare la subsol
Tablou de distribuție

Tablou distribuție IP Designul atractiv al zonelor
comune

Contoare individuale

Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme Geamuri termopan



Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Administrație și management
proprietate

Pază Chicinete complet echipate Deszăpezire
Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Întreţinere şi reparaţii lifturi

Pază permanentă Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Alimentare dublă Additional power supply from
generator

Lift
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