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Descriere
Stirbei Center este un complex de birouri situat într-un mic palat
renovat integral,construit în 1883, precum si constructia unei clădiri
alăturate de birouri moderne. Un complex arhitectural de exceptie în
centrul Bucurestiului.

Spaţiul de birouri disponibil pentru închiriere este o suprafaţă de 290
mp, este situat la etajul 3+4 şi face parte dintr-un ansamblu de birouri
de clasă A.

Stirbei Center 010119 București, Strada Stirbei Voda 104-106

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

010119 București, Strada Stirbei Voda 104-106

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Cismigiu, Știrbei Vodă

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3200 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -
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Descrierea localizării
Locatia pentru Stribei Center a fost cu atentie aleasa. Noul complex de
birouri este localizat în centrul istoric al orasului, pe strada Stirbei Voda
104-106, într-o zona marcata de traditii arhitecturale cu mari
semnificatii culturale.

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 11 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 29 locuri 80 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2003

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Stirbei-Center


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Cafenea Centru de conferinte Parcare publică Restaurant
Parc în apropiere Transport public

Cameră server Izolare fonică Sistem de alarmă Supraveghere video (CCTV)
Încălzire centrală Ventiloconvectoare cu 2 țevi Finisaje de calitate Podea înălţată
Detectoare de fum/incediu Tavan fals Mochetă Sistem antiincendiu
HVAC Fibră optică Control acces

Contoare Contoare individuale

Geamuri termopan

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Pază permanentă Administrație și management
proprietate

Recepţie Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Pază Curatarea ferestrelor exterioare

Generator de urgenţă



Lift
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