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Descriere
ART BUSINESS CENTER 5 este un imobil care are un regim de inaltime
de 2S+P+4E+5 retras si ofera se dezvolta pe 15.4631 mp destinati
spatilor comerciale si birourilor cit si 176 locuri de parcare in doua
subsoluri .
Spatiile de birouri sunt de tipul open space si permit configurarea
spatilor in functie de destinatia dorita.

Solutia costructiva adoptata

Structura este alcatuita din doua subsoluri de 4.00m, parter de 4,00 m si
etaje curente de 3,50 m. Cadrele sistemului suprastructural sunt
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Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

300 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Aurel Vlaicu, Nicolae Caramfil

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 8825 m

Birou disponibil : 300 m

Birouri de închiriat : 278 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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realizate din stalpi de beton armat si grinzi dispuse atat transversal cat
si longitudinal. Din punctul de vedere al configuratiei suprastructurale
tridimensionale, este realizata o unitate spatiala in solutie duala din
cadre ductile din beton armat de medie rezistenta si pereti structurali
foarte rigizi.
Acoperisul este de tip terasa circulabila cu placa de B.A hidro si
termoizolata.
Intreaga cladire este deservita de doua scari de acees cit si doua lifturi
Schindler de 8 persoane si unul de 12 persoane, cu acces direct din
subsol,pentru a asigura traficul pe verticala.

Descrierea localizării
Imobilul de birouri ART BUSINESS CENTER 5 este situat in zona de
Nord a Bucurestiului, in Str. Nicolae Caramfil Nr.71-73, sector 1, in
imediata apropiere a Parcului Herastrau si este la numai cateva minute
de Piata Victoriei. Ambele aeroporturi internaţionale sunt la 5-7 minute
distanţa de mers.

Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 175 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Bancă Buticuri Cafenea Bancomat (ATM)
Zonă comercială Fitness Hotel Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Zonă comercială Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket
Parc în apropiere Transport public

Podea înălţată Finisaje de calitate Sprinklere Tavan fals
Compartimentare Sistem de alarmă Sistem modern de

telecomunicații
Supraveghere video (CCTV)
Audio warning system

Fibră optică Detectoare de fum/incediu Spații de depozitare la subsol Tablou de distribuție
HVAC Mochetă Încălzire centrală Ventiloconvectoare cu 2 țevi
Sistem antiincendiu BMS

Contoare individuale Contoare

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Pază Administrație și management
proprietate

Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi
Pază permanentă Îngrijirea spaţiilor verzi

Deszăpezire Recepţie Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități



Alimentare electrică

Lift

Alimentare dublă Additional power supply from
generator

Sursa UPS Generator de urgenţă

Lift
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