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Descriere
Urmand modelul proiectelor de revitalizare urbana din zonele ultra-
centrale a marilor capitale europene, Balcescu 17A insereaza discret in
stilul arhitectural clasic – pe alocuri art deco al Bucurestiului interbelic,
un accent modern, functional. Prin preluarea inaltimilor si cromaticii
cladirilor invecinate, conceptul dezvoltarii asigura un grad de protectie
maxim intregii zone, protejand atat valorile arhitectural - urbanistice,
istorice si de mediu natural in ansamblul lor, cat si trama stradala,
fondul construit, caracterul si valoarea urbanistica a zonei.
Balcescu 17A este una dintre cele mai moderne cladiri de birouri de
clasa A din Bucuresti care, prin conditiile oferite si pozitia deosebita,
reprezinta alegerea cea mai potrivita pentru cei care, pe langa birouri

Balcescu 17A București, Bd. Nicolae Balcescu 17A

Cost chirie birouri (m  / lună)

22 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Bd. Nicolae Balcescu 17A

Cost chirie birouri (m  / lună)

22 €/m  + TVA

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Universitate, Bd. Nicolae Balcescu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 771 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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clasa A, doresc un sediu reprezentativ si o imagine puternica. Dotarile
cladirii Balcescu 17A ofera spatiul ideal pentru desfasurarea
activitatilor cu profil financiar-bancar, consultanta, sedii administrative,
s.a.m.d.

Vizibilitatea maxima este garantata prin amplasarea pe cea mai
reprezentativa artera a orasului iar accesul excelent la cele mai
importante mijloacele de transport comun, precum si la parcarile
subterane publice din imediata vecinatate, contribuie semnificativ la
eficientizarea activitatii dvs zilnice.

Descrierea localizării
Imobilul Balcescu 17A este amplasat in centrul Bucurestiului, pe cel
mai important bulevard al orasului, la o distanta de 280m de Piata
Universitatii si 100m de hotelul Intercontinental.

Accesibilitatea proiectului este excelenta datorita proximitatii fata de
cea mai importanta intersectie a capitalei, locul in care se intalneste
magistrala 2 de metrou cu multiple linii de transport de suprafata,
intrarea in statia de metrou Universitatii aflandu-se la mai putin de 50m
de imobil. La o distanta de mai putin de 50m se afla de asemenea si
accesul in parcarea subterana de la Intercontinental, cu o capacitate de
900 de locuri.

La o distanta de 5-8 minute (mers pe jos) se afla cele mai cunoscute
hoteluri de 4 si 5 stele ale orasului, printre care Intercontinental,
Athenee Palace Hilton, Radisson Blu, Novotel, sau Ramada Majestic.

Majoritatea institutiilor nationale, precum Ministerul Finantelor,
Ministerul Santatii, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sanatatii sau Banca
Nationala a Romaniei se afla la o distanta de 12-14 minute (mers pe
jos).

In acelasi timp, Balcescu 17A se afla in inima Bucurestiului gastronomic

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 22 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

si cultural, la o distanta de 300 m de centrul istoric al orasului, unde se
afla mai mult de 200 de baruri si restaurante, si la maxim 10 minute
(mers pe jos) de cele mai importante institutii culturale precum Ateneul
Roman, Teatrul National, Muzeul National de Arta sau Muzeul National
de Istorie, sau Sala Palatului, cea mai mare sala de spectacole din
Romania.

Buticuri Hotel Zonă comercială Transport public

Sistem modern de
telecomunicații

Detectoare de fum/incediu Compartimentare Supraveghere video (CCTV)
Încălzire centrală Cameră server Tavan fals

Control acces Sistem antiincendiu Podea înălţată HVAC

Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Pază permanentă Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de rezervă

Lift
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