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Descriere
<p>IMOBIL DE BIROURI DS+P+2E amplasat in Bucuresti, str. Pangratti,
nr.13, sector 1 zona protejata. Zona protejata este un cartier rezidential
aristocratic tipic pentru optiunea culturala occidentala a elitelor din
prima jumatate a secolului al XX lea. Terenul apartine proprietarului si
are o suprafata de 600 mp cu o deschidere de 20 ml la strada.</p>
<p>Pangratti 13 ofera 4 niveluri de birouri cu posibilitatea de amenajare
a ultimului etaj, la cerere, cu functiunea de locuinta.</p>
<p>Accesul masinilor in zona de garaj din interior se face pe poarta
mare din str Pangratti si apoi pe usa de garaj automata.</p>
<p>Accesul persoanelor in demisol se face din receptia imobilului -
parter cu lift sau pe scara principala. Nucleul de circulatie verticala este

Pangratti 13 București, Str. Ermil Pangratti 13

Cost chirie birouri (m  / lună)

14  -  15 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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București, Str. Ermil Pangratti 13

Cost chirie birouri (m  / lună)

14  -  15 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Dorobanți, Aviatorilor

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 774 m

Birou disponibil : 400 m

Birouri de închiriat : -
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Servicii

compus din casa scarilor si un ascensor hidraulic de
4 persoane. Spatiul din demisol are acces la o terasa amenajata intr-o
curte engleza in zona de vest a proprietatii. Este acces la aceasta
terasa direct din zona open space. Chicineta are acces direct in
exterior pe o terasa si se poate ajunge in curtea laterala sud.</p>
<p>In parter este holul principal si receptia imobilului, din care se face
accesul pe fiecare etaj. In spatiul de inchiriat de la acest nivel sala de
conferinta are o terasa proprie spre str Pangratti. Accesul in spatiul de
inchiriat se face din holul principal prin receptie. Este acces
din chicineta la o terasa pe laterala sud a imobilului si pe fatada vest,
direct din zona open space, este acces la terasa din curtea engleza in
zona de vest a proprietatii.</p>
<p>Zona de birouri open space de la etajul 1 are acces la o terasa
amplasata pe fatada vest a imobilului de 6.8mp.</p>
<p>Zona de birouri inchiriabila de la etajul 2 are acces la terasa de
44.2mp amenajata.</p>
<p> </p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 48%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 14  -  15 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 4 locuri -

Subsol 2 locuri -

Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/Pangratti-13


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Sistem antiincendiu Sistem de alarmă Mechanical ventilation Tablou de distribuție
Mochetă HVAC Ventiloconvectoare cu 2 țevi Ventiloconvectoare cu 4 țevi
Tavan fals Designul atractiv al zonelor

comune
Compartimentare Finisaje de calitate
Încălzire centrală Supraveghere video (CCTV)

Podea înălţată Control acces Detectoare de fum/incediu

Contoare individuale

Chicinete complet echipate

Lift
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