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Descriere
Mindspace is the rapidly-growing global provider of stylish and inspiring
coworking space for teams of all sizes. Mindspace Bucharest is located
in the bustling Victoriei area, joining Mindspace's 24 other spaces in
major world cities across Germany, U.S., U.K., Netherlands, Poland, and
Israel. Mindspace designs breathtaking workspace via private offices,
creative lounges, fully-equipped meeting rooms, and open plan
kitchens. The diverse community of member companies delights in
weekly networking events, professional meetups, and happy hours in a
collaborative atmosphere. Some of our members are Barclays,
Microsoft, Yahoo, Agoda, Expedia, Booking.com and Stabilo. All our
offices are open 24/7 for our members. Got a business meeting in
Berlin or London? No problem! Our members have free access to all our
offices worldwide. Book a tour now!

Mindspace Victoriei 011171 București, 15-17 Ion Mihalache Boulevard,
Bucharest

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m
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011171 București, 15-17 Ion Mihalache Boulevard,
Bucharest

Birou disponibil:

200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Birouri co-working

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2000 m

Birou disponibil : 200 m

Birouri de închiriat : 1 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Servicii

Spațiu birou minim de
închiriat :

10 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 90%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Locuri de parcare pentru
biciclete

Parcare publică Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/mindspace-victoriei


Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Sprinklere Fibră optică Control acces Finisaje de calitate
Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sistem modern de

telecomunicații
Cameră server Spații sociale
Încălzire centrală Sistem antiincendiu

Control acces pe zone HVAC Designul atractiv al zonelor
comune

Podea înălţată
Detectoare de fum/incediu

Compartimentare Tablou distribuție IP Sistem termoficare

Geamuri termopan

Administrație și management
proprietate

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

Pază Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Power generator Alimentare dublă

Lift Lifturi de mare viteză
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