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Descriere
O nouă clădire de categoria A în Bucureşti – noua clădire progresivă
Magheru One de pe Bulevardul Magheru cu o linie arhitecturală
dinamică se integrează în viaţa pulsantă a Bucureştiului. Forma clădirii
este asemenea unui tren dinamic de-a lungul străzii şi se încheie într-o
curbă generoasă. Clădirea vizionară cu şapte etaje va găzdui birouri,
magazine şi restaurante. Echipamentele de înaltă clasă, o proporţie
modernă a unităţilor de închiriat precum şi dotările tehnice completează
imaginea de ansamblu şi oferă acestei locaţii o clădire care corespunde
tuturor necesităţilor urbane.

Magheru One 010321 București, Bld. Gh. Magheru

Cost chirie birouri (m  / lună)

16  -  19 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 300 m2

010321 București, Bld. Gh. Magheru

Cost chirie birouri (m  / lună)

16  -  19 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 300 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2734 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

300 m2
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Descrierea localizării
Clădirea deţine o poziţie excelentă, fiind amplasată în inima oraşului
(Piaţa Romana), bucurându-se de acces la toate mijloacele de trasport
public, inclusiv metrou (staţia Piaţa Romana)

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 16  -  19 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-birouri/Magheru-One


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Buticuri Hotel Zonă comercială Transport public

HVAC Control acces Detectoare de fum/incediu BMS
Finisaje de calitate Sistem modern de

telecomunicații
Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sistem antiincendiu

Recepţie Pază permanentă

Lift
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