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Descriere
Centrul de Afaceri Nord este o cladire moderna, de clasa A, cu o
arhitectura deosebita, proiectul fiind premiat in anul 2008. Birourile
sunt de tipul open space, asigurand o utilizare optima a spatiului
inchiriat. De jur imprejurul cladirii este amenajata o frumoasa gradina.
Constructia a fost finalizata in septembrie 2007, avand demisol, parter
si trei etaje. 
Aria desfasurata a cladirii este de aproximativ 2000 mp (cu subsolul
inclus). 
Suprafata totala a terenului pe care se afla cladirea este de peste 1000
mp. 
Locurile de parcare disponibile sunt amenajate la nivelul terenului. 

Centrul de Afaceri Nord București, Str. Siriului 6-8

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

600 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

București, Str. Siriului 6-8

Birou disponibil:

600 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Aurel Vlaicu, Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2000 m

Birou disponibil : 600 m

Birouri de închiriat : 365 m , 200 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de -
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Peretele cortina are un aspect modern fiind executat din materiale de
cea mai buna calitate. 
Birourile, receptia, grupurile sanitare, beneficiaza de finisaje executate
deosebit, cu materiale de buna calitate.

Descrierea localizării
Cladirea este situata in cartierul Aviatiei, zona de nord a orasului, in
apropierea statiei de metrou Aurel Vlaicu, aproape de Bd. Alexandru
Serbanescu (linia de tramvai 5), Sos. Pipera.
Accesul spre aeroporturile Baneasa si Otopeni este simplu, drumul
national Bucuresti-Ploiesti (DN1) fiind in apropiere.
In zona se afla cateva hoteluri, filiale ale unor banci importante, precum
si sediul unor firme internationale (HP, Oracle, RBS, Raiffeisen,
UniCredit, si altele).

închiriat :

Coeficient Add-on: 11 %

Grad ocupare: 70%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 6 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 septembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: Iron Mountain, Turck Automation,

file:///calculator-chirie-birouri/Centrul-de-Afaceri-Nord


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Tera Software & Consulting, Legrand
Romania, inlingua

Bancă Bancomat (ATM) Hotel Transport public

Tavan fals Sistem de alarmă Sistem modern de
telecomunicații

Detectoare de fum/incediu
Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Supraveghere video (CCTV) Control acces Podea înălţată Mochetă
Fibră optică

Recepţie Pază permanentă Îngrijirea spaţiilor verzi


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Centrul de Afaceri Nord
	Necessary Cookies
	Geodate

	Analytics
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Descrierea localizării
	Informații financiare
	Parcare
	Informații suplimentare
	Servicii
	Specificații
	Detalii tehnice


	Your choice regarding cookies on this site
	Servicii asigurate în clădirea



