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Descriere
METROPOLIS CENTER este o clădire de birouri unică, fiind singura
reconversie reușită a unei clădiri istorice într-o clădire modernă de
birouri de clasă A din București.

Amestecul dintre un loc cu istorie și specificațiile tehnice ridicate, de
industrial cu urban, funcționalitate cu design, toate fac clădirea un loc
foarte prietenos și primitor.

Locația este aproape de multe puncte importante: amplasarea extrem
de accesibilă, chiar în centrul orașului, îl face un loc minunat pentru a
îmbina atât obiectivele profesionale, cât și plimbările către Calea

Metropolis Center 010627 București, 89-97 Grigore Alexandrescu
street

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.242 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m

2
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010627 București, 89-97 Grigore Alexandrescu
street

Birou disponibil:

1.242 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m

2

2

De la proprietar

Mirela Ciovica
PPF Real Estate s.r.o.
+40 72 307 1500
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Victoriei, Calea Dorobanți sau chiar parcul Kisseleff.

Una dintre cele mai frumoase clădiri de birouri din București: Metropolis
se bucura de spațiu generos , format din 1.500 mp de zonă pietonală în
partea din față a clădirii, ideală pentru interacțiuni între colegi, de
prânzuri în aer liber sau pauze de la birou.

Descrierea localizării
Metropolis Center este situat nu departe de sediul Guvernului român și
aproape de ambasade și birouri ale marilor corporații. Cladirea are in
apropiere transport public: Metrou: Piata Victoriei/Stefan Mare/Piata
Romana.

Constructions &
Maintenance
Consulting
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Victoriei, Dorobanți

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 18900 m

Birou disponibil : 1.242 m

Birouri de închiriat : 630 m

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

200 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 93%

2

Informații financiare
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Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 9 locuri -

Subsol 186 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -

Chiriași: Ameropa, Boehringer Ingelheim,
Cerealcom Dolj, DLA Piper, European
Bank for Reconstruction and
Development (EBRD), Orkla Foods
Romania, Parexel International,
Queisser Pharma, Veraltis, Renomia
RBA Insurace Broker, Tupperware,
IDLogistics, I Care Optic, Econergy
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Cantină Bancomat (ATM)
Zonă comercială Servicii de curierat

Fitness Florărie Hair Stylist Hotel
Grădiniță Spălătorie Centru medical Parcare publică
Farmacie Oficiu poștal Restaurant Zonă comercială
Spaţiu de depozitare în garaj Parc în apropiere Transport public Benzinărie

Finisaje de calitate Sistem de alarmă Sistem modern de
telecomunicații

Cameră server
Audio warning system

Sprinklere Ventiloconvectoare cu 2 țevi Tablou de distribuție Sistem antiincendiu
Control acces pe zone HVAC Podea înălţată Încălzire centrală
Detectoare de fum/incediu Mochetă Tavan fals Control acces
Fibră optică BMS Spații de depozitare la subsol Supraveghere video (CCTV)

Contoare individuale Contoare

Ferestre care se deschid Uși din lemn Geamuri termopan

Pază Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Pază permanentă
Curatarea ferestrelor exterioare Administrație și management

proprietate
Întreţinere şi reparaţii lifturi Recepţie
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Alimentare dublă Additional power supply from Generator de urgenţă Sursa UPS



Lift

generator Power generator Generator de rezervă

Lift
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