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Descriere
Cladirea Nord City Tower ofera o suprafata totala inchiriabila de 9,693
mp, dedicata spatiilor de birouri, impartite pe parter si 10 nivele
superioare.

Imobilul beneficiaza de un grad inalt de lumina naturala, cu o fatada
complet din sticla de-a lungul celor 2 mari laturi (Est si Vest). Spatiile
sunt dispuse in jurul unui nucleu central care permite circulatia pe
verticala in cladire. Interiorul este dotat cu finisaje moderne si spatii
generoase ce permit amenajarea in functie de necesitatile locatarului.
In incinta sunt prezenti cei mai mari operatori de telecomunicatii din
Romania.

Nord City Tower 077190 București, Bulevardul Pipera nr. 1/VII, orasul
Voluntari, Jud. Ilfov

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 130 m2

077190 București, Bulevardul Pipera nr. 1/VII, orasul
Voluntari, Jud. Ilfov

Cost chirie birouri (m  / lună)

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA

2

2

Spațiu birou minim de închiriat: 130 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 9600 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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Descrierea localizării
Zona este un centru de afaceri in curs de dezvoltare, cu facilitati si
dotari disponibile la parterul cladirilor situate in imediata vecinatate. Tot
in apropiere sunt disponibile si o serie de hoteluri, restaurante, cafenele
si centre comerciale.

Infrastructura dezvoltata in ultimii ani asigura un bun acces la centrul
orasului. Cea mai apropiata statie de metrou este „Aurel Vlaicu”, la o
distanta de aproximativ 10 minute de mers pe jos.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 40 locuri -

Subsol 50 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2006

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Cantină Parcare pentru vizitatori Parcare publică Restaurant
Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj Transport public

Spații de depozitare la subsol Fibră optică Sistem de alarmă Tablou de distribuție
Finisaje de calitate Supraveghere video (CCTV) Sistem modern de

telecomunicații
Detectoare de fum/incediu
Sprinklere

Ventiloconvectoare cu 2 țevi Control acces Tavan fals Sistem antiincendiu
Mochetă Compartimentare HVAC Podea înălţată
Izolare fonică Spații sociale Încălzire centrală

Contoare Contoare individuale

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Deszăpezire Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Pază Curatarea ferestrelor exterioare
Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază permanentă

Administrație și management
proprietate

Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi

Alimentare dublă Generator de urgenţă

Lift
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