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Descriere
Clădirea de Birouri Biharia este situată în zona de nord a Bucureştiului
în vecinătatea cartierului Băneasa, având acces excelent la drumurile
principale, cum ar fi DN1 (Bucureşti-Ploieşti). 

Proprietatea constă într-o clădire de birouri modernă construită între
anii 2006 şi 2007, având un regim de folosinţă subsol, parter şi 6 etaje
(ultimul etaj este retras faţă de linia clădirii). Clădirea are formă
dreptunghiulară.

Amplasamentul pe care este construită clădirea are formă
dreptunghiulară şi o suprafaţă totală de 1.827 mp şi în general o

Biharia Office Building 013981 București, Str. Biharia 26

Cost chirie birouri (m  / lună)

10  -  11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

2.100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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013981 București, Str. Biharia 26

Cost chirie birouri (m  / lună)

10  -  11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

2.100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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De la proprietar

Biharia Office SRL
+40 72 243 6652
+40 72 253 3992

Trimiteți email

Toate proprietățile acestui proprietar
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topografie orizontală. Amplasamentul are o faţadă de aproximativ 29 m
spre Str. Biharia şi de aproximativ 52 m spre Str. Zeletin. Accesul în
clădire se face din Str. Zeletin.

Proprietatea deţine aproximativ 81 locuri de parcare, din care 40 lateral
şi 41 subteran.

Descrierea localizării
Proprietatea este situată în zona de nord a Bucureştiului, în cartierul
Băneasa în vecinătatea Podului Băneasa şi a Aeroportului Aurel Vlaicu.

Proprietatea este situată pe o stradă laterală, pe colţ între Str. Biharia,
Zeletin şi Trifești. Str. Biharia este o stradă cu două sensuri
perpendiculară pe Bd. Aerogării, care leagă cartierele Aviației şi
Băneasa cu DN1 Bucureşti-Ploieşti către Aeroporturile Internaţionale
Henri Coandă şi Aurel Vlaicu şi zona de nord a României prin Ploiești.

Proprietatea este situată la aproximativ 5 km de Piaţa Victoriei într-o
zonă de folosinţă mixtă, conţinând birouri nou construite şi clădiri
rezidenţiale de înălţime medie, precum şi facilităţi de depozitare.
Accesul auto către proprietate se face prin Str. Biharia din Bd. Aerogării.
Zona este deservită de transportul public (linii de tramvai pe Bd.
Aerogării).

Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 5782 m

Birou disponibil : 2.100 m

Birouri de închiriat : 940 m , 670 m , 440 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

150 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 10  -  11 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 41 locuri 75 €

Subsol 40 locuri 75 €

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: 1 mai 2020

Chiriași: Orange Romania SA, Mirus
Consultanta Fiscala SRL, CMA-CGM
Romania SA, Gebruder Weiss
SRL,Best Insight Tehnology
SRL,Sarmis Capital SRL,Professional
Capital SRL,Digital Keez SRL,

Spălătorie auto Servicii de curierat Hotel Parcare publică
Supermarket Transport public School

Fibră optică Mechanical ventilation Finisaje de calitate Control acces
Podea înălţată Sistem de alarmă Tavan fals Mochetă
Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu HVAC Control acces pe zone
Detectoare de fum/incediu Designul atractiv al zonelor Tablou de distribuție Sistem încălzire centrală cu



Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

comune centrală termică pe gaz
Cameră server Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Contoare individuale Contoare

Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme Ferestre înclinate

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi Recepţie Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Alimentare dublă Additional power supply from
generator

Generator de urgenţă Power generator
Generator de rezervă

Lift
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