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Descriere
<p>Cladirea este situată în inelul central al oraşului pe strada Polonă ce
are un parcurs paralel cu axa nordică de dezvoltare a Capitalei, o zonă
în continuă schimbare atît din punct de vedere funcţional cât şi din
punct de vedere al fondului construit şi al reorganizării parcelelor prin
comasări de proprietăţi.</p>

Descrierea localizării
<p><strong>Conexiuni bune cu transportul public</strong><br

Polona68 Business Center București, str. Polona 68-72

Cost chirie birouri (m  / lună)

13.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

544 m
Spațiu birou minim de închiriat: 544 m
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București, str. Polona 68-72

Cost chirie birouri (m  / lună)

13.5 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

544 m
Spațiu birou minim de închiriat: 544 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Dorobanți, Polonă

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 9600 m

Birou disponibil : 544 m

Birouri de închiriat : 544 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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/>Accesul cu masina si cu transportul in comun este foarte bun, cu 8
linii de autobuz, 1 linie express si 5 linii de tranvai si metrou opereaza in
aceasta zona.<br />Statia de metrou Stefan cel Mare este la o distanta
de 300 m.<br /><br /><strong>Accesul pietonal și auto din Bulevardele
Dacia si Stefan cel Mare</strong><br />Distanța dintre Cladirea de
birouri Polona și Blv. Ștefan cel Mare este de 300 de metri, iar intre
clădire și Blvd. Dacia este de 450 metri. Cu masina este la doar 1 minut
de ambele bulevarde.<br /><br /><strong>Acces facil la
aeroporturi</strong><br />Polona Business Center este situata in
centrul Bucurestiului aproape de Bulevardul Dorobanti si Piata Romana
intr-o zona diplomatica si de afaceri densa.<br />Locul de amplasare
oferă acces ușor la cele 2 aeroporturi ale orasului (Baneasa si
Otopeni).Timpul de normal de consus pana la Aeroportul Baneasa este
de 15 minute, iar Aeroportul Otopeni este la 20 de minute distanță.</p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

544 m

Coeficient Add-on: 11.8 %

Grad ocupare: 94%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 13.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 136 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Cafenea Restaurant Transport public

Finisaje de calitate Podea înălţată Detectoare de fum/incediu Sistem de alarmă
Designul atractiv al zonelor
comune

Sistem antiincendiu HVAC Cameră server
Tavan fals Ventiloconvectoare cu 4 țevi Supraveghere video (CCTV)

BMS Control acces Sistem modern de
telecomunicații

Contoare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Pază
Îngrijirea spaţiilor verzi

Deszăpezire Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare

Generator de urgenţă

Lifturi de mare viteză
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