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Descriere
Proiectul Cascade, se afla in zona centrala a capitalei la Piata Victoriei
(CBD). Cascade este destinat a fi inchiriat catre companii care isi
doresc o vizibilitate de impact si o comunitate activa si responsive la
nevoile chiriasilor. Cascade Building, dispune de 4.211 metri patrati
inchiriabili de spatii de birouri. Prin arhitectura, facilitati, concept de
design, zona de receptie "cozy", Cascade Building este o cladire
premium de clasa A. Vecinatatea cu Piata Victoriei (3 min. de mers),
cladire green, proximitatea fata de punctele de interes sunt doar cateva
dintre elementele de atractie ale proiectului detinut de GTC Romania.

Cascade Offices 1111 București, Str. Buzesti 62-64

Cost chirie birouri (m  / lună)

15.75  -  16.2 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

640 m
Spațiu birou minim de închiriat: 350 m
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De la proprietar

Cascade Group
+40 21 222 0232

Trimiteți email

Toate proprietățile acestui proprietar

Maria Badea
GTC Romania
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Descrierea localizării
Cascade Building este localizata in Piata Victoriei (CBD), pe strada
Buzesti, la 3 minute de metroul Piata Victoriei. Pozitionarea proiectului
asigura accesul direct al chiriasilor catre orice zona a capitalei, fiind
conectata cu multiple mijloace de transport.

+40 73 104 0946
+40 21 231 6552
+40 73 104 0946

Trimiteți email

Toate proprietățile acestui proprietar

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Victoriei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 4211 m

Birou disponibil : 640 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

350 m

Coeficient Add-on: 5 %

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 15.75  -  16.2 €/m /lună + TVA2
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Servicii

Costuri întreținere: 4,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 5 locuri 110 €

Subsol 25 locuri 110 €

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2004

Anul renovării: 1 februarie 2020

Chiriași: Procredit, OTP, Taiwan Trade

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Business Club

Cafenea Cantină Bancomat (ATM) Zonă comercială
Centru de conferinte Servicii de curierat Fitness Florărie
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Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Hair Stylist Hotel Centru medical Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Farmacie Restaurant Zonă comercială
Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Agentie de turism Parc în apropiere
Transport public School

Sistem de alarmă Încălzire centrală Sistem modern de
telecomunicații

BMS
Detectoare de fum/incediu

Mechanical ventilation Izolare fonică Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Ventiloconvectoare cu 2 țevi
Tavan fals

Finisaje de calitate Ventiloconvectoare cu 4 țevi Tablou distribuție IP Designul atractiv al zonelor
comune

Cameră server Audio warning system Mochetă Spații sociale
Supraveghere video (CCTV) Sprinklere Sistem antiincendiu Tablou de distribuție
Control acces pe zone HVAC Fibră optică Control acces
Spații de depozitare la subsol Sistem termoficare

Contoare Contoare individuale

Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Pază permanentă
Recepţie Administrație și management

proprietate
Întreţinere şi reparaţii lifturi Îngrijirea spaţiilor verzi
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Sursa UPS Power generator Generator de urgenţă Generator de rezervă
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