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Descriere
Cladirea Quabitat este situata in Brasov, intr-o zona semi-centrala.
Datorita pozitionarii in apropierea unei artere importante, cu trafic
intens, cladirea beneficiaza de o expunere excelenta si totodata, ofera
acces facil catre mijloacele de transportul in comun.

Structura: D + P + 4E
Suprafata inchiriabila (BOMA): 175 - 1900 mp
Cost utilitati + mentenanta: 3 euro + TVA/mp/ luna
Cost parcare: 15 euro + TVA/loc/luna

Agent exclusiv: iAdvise Real Estate

Quabitat 500392 Brasov, Strada Brândușelor 84

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

1.900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 175 m
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500392 Brasov, Strada Brândușelor 84

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

1.900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 175 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1900 m

Birou disponibil : 1.900 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

175 m2
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iAdvise este o companie de consultanta imobiliara specializata pe
segmentul spatilor comerciale, de birouri si industriale, acoperind
intreaga regiune Transilvania.

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 15 locuri 15 € + TVA

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iunie 2005

Anul renovării: 1 septembrie 2016

Chiriași: Carrefour Romania

file:///calculator-chirie-birouri/quabitat


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Spălătorie auto Bancomat (ATM) Zonă comercială Florărie
Hair Stylist Centru medical Magazin de presă Parcare publică
Farmacie Restaurant Centru comercial Supermarket
Agentie de turism Transport public Benzinărie

HVAC Control acces Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi
Izolare fonică Designul atractiv al zonelor

comune
Tavan fals Fibră optică
Finisaje de calitate Sistem modern de

telecomunicații
Control acces pe zone Spații sociale Spații de depozitare la subsol Sistem de alarmă
Mochetă Compartimentare Sistem antiincendiu Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Tablou de distribuție

Contoare

Geamuri termopan

Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Recepţie
Întreţinere şi reparaţii lifturi

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități



Lift
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