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Descriere
Pechea Office Building este un imobil care are un regim de inaltime de
S+P+7E si prezinta spatii de birouri de tip open space ce permit
configurarea acestora in functie de specificul dorit de fiecare
companie. Finisajele scot in evidenta calitatea si bunul gust necesare
pentru un sediu de companie elegant si cu stil. Cladirea va fi deservita
de o parcare interioara pe un nivel pentru 20 de masini si o parcare
exterioara pentru 30 de masini.

Descrierea localizării

PECHEA OFFICE BUILDING București, Strada Pechea 32-36

Cost chirie birouri (m  / lună)

7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

2.800 m
Spațiu birou minim de închiriat: 300 m
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București, Strada Pechea 32-36

Cost chirie birouri (m  / lună)

7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

2.800 m
Spațiu birou minim de închiriat: 300 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Baneasa, Nicolae Caramfil

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 5465 m

Birou disponibil : 2.800 m

Birouri de închiriat : 600 m , 300 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Servicii

Pechea Office Building situata in nordul Bucurestiului pe Strada
Pechea, in apropiere de Strada Barbu Vacarescu, ofera acces rapid
catre Piata Victoriei si centrul Capitalei, dar si catre soseaua de centura
, respectiv DN1 Bucuresti - Ploiesti. In imediata vecinatate, cladirea
dispune de mijloace de transport in comun precum linia de tramvai 5 cu
destinatia Piata Unirii, si liniile de autobuz 112, 301, 261, 335 care duc
catre Piata Charles de Galle, Piata Romana, Piata Presei Libere, Piata
Universitatii, Soseaua Stefan cel Mare, Soseaua Mihai Bravu.

Spațiu birou minim de
închiriat :

300 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 49%

2

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

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 30 locuri -

Subsol 20 locuri -

Hotel Parcare pentru vizitatori Parcare publică Spaţiu de depozitare în garaj
Transport public Parking included in rent

file:///calculator-chirie-birouri/PECHEA-OFFICE-BUILDING


Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Fibră optică Încălzire centrală Cameră server Sistem de alarmă
Izolare fonică Mochetă Spații de depozitare la subsol Ventiloconvectoare cu 2 țevi
Compartimentare Sistem antiincendiu HVAC Audio warning system
Detectoare de fum/incediu BMS Sprinklere Supraveghere video (CCTV)
Tavan fals Finisaje de calitate Sistem modern de

telecomunicații

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Pază permanentă Administrație și management
proprietate

Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire
Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi

Recepţie

Alimentare dublă Generator de urgenţă Power generator Sursa UPS

Lift
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