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Descriere
<p>Obiectivul se afla situat pe Str. Nicolae Caramfil nr. 79 colt cu Str.
Intrarea Catedrei, in imediata vecinatate a Satului Francez, la 10 minute
de statia de metrou Aurel Vlaicu. </p>
<p>Cladirea are functiunea principala de birouri. Pe platforma exterioara
cladirii sunt amenajate 5 locuri de parcare, iar in subsol sunt amenajate
6 locuri cu acces direct din exterior. Restul subsolului adaposteste
spatii de depozitare si spatii tehnice (adapost ALA, hidrofor, centrala
termica pe gaze, tablou electric general, camera gunoi).</p>
<p>Birourile sunt relativ compartimentate prin partitionari usoare:
gipscarton si pereti vitrati (tamplarie PVC).</p>
<p>Cladirea dispune de doua accese: unul principal din Str. Caramfil

Caramfil 79 Office Center București, Str. Nicolae Caramfil 79

Cost chirie birouri (m  / lună)

12  -  15 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Str. Nicolae Caramfil 79

Cost chirie birouri (m  / lună)

12  -  15 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1094 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-b
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/18/576f6337a9576a8ec77d166683091e6276eb5c7d.jpeg 


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Nicolae si unul secundar, direct in casa scarii, din Str. Intrarea Catedrei.
</p>
<p>La parter si etajele 1-4 sunt spatii pentru birouri de tip “open space”,
amenajate de chirias conform exigentelor sale, cu suprafete variabile si
zona de servicii (holuri de nivel, grupuri sanitare, ghena de gunoi).</p>
<p>Accesul la spatiile de birouri se face cu un lift Schindler de 6
persoane si o scara de evacuare.</p>

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 12  -  15 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 6 locuri -

Subsol 6 locuri -

Sistem antiincendiu Compartimentare Mochetă HVAC
Încălzire centrală Spații de depozitare la subsol Tavan fals Detectoare de fum/incediu
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Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Contoare

Geamuri termopan

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi

Lift
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