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Descriere
Zona Pipera concentreaza o parte importanta a cladirilor de birouri si
ofera facilitati multiple companiilor aflate in dezvoltare.
Cladirea de birouri este finalizata in anul 2015 si este pozitionata
strategic.
Accesul la punctele importante ale zonei este facil, Mall Promenada
fiind la o distanta de 1.5km iar distanta pana la aeroportul Baneasa este
de 4km.
Cladirea de birouri are o suprafata construita de 5600 m2, dispusa pe 9
etaje. 
Fiecare etaj are disponibila o suprafata de 550 m2. Inaltimea spatiilor
de birou este de 2.8 m. 

Integral Business Center 077190 București, Bd. Pipera, Voluntari, Ilfov 1

Cost chirie birouri (m  / lună)

6.8  -  7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

4.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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De la agent

Catalin Ionescu
Axia Development
+40 76 636 7897

Trimiteți email

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A
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Acest complex ofera conditii ideale pentru desfasurarea activitatii de
birou.
Dotarile premium sporesc confortul acestor spatii. De mentionat sunt
urmatoarele: sistem de climatizare cu 4 tevi, 2 lifturi Kleemann, control
acces, alarma pentru incendiu, sprinklere, 85 locuri de parcare, cota de
alocare fiind de 1 loc la fiecare 65m2 inchiriati.
Fiecare etaj dispune de o chicineta echipata. Pentru spatiile de birou se
asigura mobilier si statii de lucru.
Complexul beneficiaza de shuttle bus, care face legatura cu statia de
metrou Aurel Vlaicu.

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 5624 m

Birou disponibil : 4.000 m

Birouri de închiriat : 550 m

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

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 6.8  -  7 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 30 locuri 50 € + TVA
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Subsol 40 locuri 50 € + TVATip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2014

Anul renovării: -

Chiriași: -

Cantină Parcare pentru vizitatori

HVAC Mochetă Fibră optică Detectoare de fum/incediu
Finisaje de calitate Sistem de alarmă Tavan fals Supraveghere video (CCTV)
Podea înălţată Sistem antiincendiu Spații sociale Control acces
Izolare fonică

Contoare

Ferestre care se deschid

Recepţie Administrație și management
proprietate

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire
Pază Curatarea ferestrelor exterioare



Alimentare electrică

Lift

Întreţinere şi reparaţii lifturi Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Chicinete complet echipate Pază permanentă

Generator de urgenţă

Lift
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