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Descriere
Cladire Birouri IRIDEX, Clasa B, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.15, Sector 1,
Bucuresti

Subsol-Demisol : parcare inchisa, spatii tehnice, adapost

Parter : acces principal, hol informatii, paza, lift, grup sanitar impartit pe
sexe, scara de acces la etaje si nivelele subterane

Etaj 1-7 : zona birouri tip open-plan, oficiu, secretariat, zona pentru
grupuri sanitare pe sexe, incaperi tehnice (instalatii electrice pentru
curenti tari si slabi), birouri protocol, ascensor

Iridex Group Business Center 013682 București, Bucuresti-Ploiesti 17

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

760 m
Spațiu birou minim de închiriat: 140 m
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013682 București, Bucuresti-Ploiesti 17

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

760 m
Spațiu birou minim de închiriat: 140 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Baneasa, Piața Presei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3300 m

Birou disponibil : 760 m

Birouri de închiriat : 381 m , 239 m , 140 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Servicii

Caracteristici

Doua ascensoare a cate 6 persoane Instalatie automata de semnalizare
a incendiilor. Acces Internet - retea IT, camera Server Receptie, sali
meeting Izolare auditiva adecvata locatiei Accesul in cladire poate fi
controlat prin sistem de cartele Instalatii de iluminat montate in
plafonul suspendat

Spațiu birou minim de
închiriat :

140 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 77%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - 80 € + TVA

Subsol - 100 € + TVA

Bancă Bar Cafenea Cantină
Bancomat (ATM) Zonă comercială Fitness Centru medical

file:///calculator-chirie-birouri/Iridex-Group-Business-Center


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie Restaurant
Zonă comercială Showroom Parc în apropiere Transport public

Mochetă Ventiloconvectoare cu 2 țevi Încălzire centrală Spații sociale
Compartimentare Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Sistem modern de
telecomunicații

Tavan fals
Sistem de alarmă

Contoare

Ferestre care se deschid

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Pază

Sursa UPS

Lift
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