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Descriere
Floreasca Business Center ocupă o locație remarcabilă de lângă piață
Floresaca, care este delimitată de Calea Floreasca, una dintre arterii
principale din zonă. Clădirea dispune de o suprafaţă totală închiriabilă
de aproximativ 4.700 mp repartizată pe parter şi 7 etaje.

Descrierea localizării
Centrul Floreasca 133-137 se bucură de o locație bună pe Calea
Floreasca, o parte din Coridorul Floreasca BV, aflat în curs de

Floreasca Office Center București, Calea Floreasca 133-137

Cost chirie birouri (m  / lună)

10  -  10.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

2.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 75 m
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București, Calea Floreasca 133-137

Cost chirie birouri (m  / lună)

10  -  10.5 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

2.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 75 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Dorobanți, Floreasca

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 4000 m

Birou disponibil : 2.000 m

Birouri de închiriat : 75 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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dezvoltare, care se află aproape atât de Parcul Floreasca, cât şi Lacul
Floreasca. Zona este bine deservită de mijloace de transport public,
având staţii de autobus chiar în imediata apropiere. Promenada Mall,
care este în curs de dezvoltare, este la distanţa de 10 minute de mers
pe jos.

Spațiu birou minim de
închiriat :

75 m

Coeficient Add-on: 11 %

Grad ocupare: 50%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 10  -  10.5 €/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 36 locuri -

Subsol 18 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 1999

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: Garanti Bank, Jantzen Development

Zonă comercială Transport public

Tavan fals Sistem de alarmă Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem antiincendiu
Mochetă

Detectoare de fum/incediu Supraveghere video (CCTV)

Contoare

Geamuri termopan

Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi
Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare

Lifturi de mare viteză
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