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Descriere
Spatiu de birouri ce merita vazut, situat intr-o cladire noua, moderna,
pozitionata in apropiere mijloace transport in comun, locuri parcare
dedicate

Suprafata: 200 mp 
Lift separat, dedicat etajelor 4,5,6
Receptie
Nr birouri/incaperi : 8 (poate fi recompartimentat dupa dorinta chirias)
Bucatarie utilata

Cladire birouri Caramfil, sector
1

014145 București, Str.Nicolae Caramfil nr. 51

Cost chirie birouri (m  / lună)

15  -  18 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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2

Birou disponibil :

500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m
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014145 București, Str.Nicolae Caramfil nr. 51

Cost chirie birouri (m  / lună)

15  -  18 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2500 m

Birou disponibil : 500 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

250 m

Coeficient Add-on: -
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2 bai ( femei/barbati separat-dotari lux)
Spatiu (incaperi)depozitare
Mocheta
Mobilier (in functie de necesitatile Dvs acesta poate fi
suplimentat/adaptat)

Descrierea localizării
Cladire are: la demisol, parter: Spa, etaj 1 si 2-clinica medicala, etaj 3
clinica stomatologie, etajele 4 si 5 birouri companii germana si spaniola
cu activitate de lunga durata in Romania (fiind chiriasii nostri de la darea
in folosinta a cladirii)

Cladirea este moderna, cu toate facilitatile (incalzire/racire centralizata,
paza 24/24, curatenie, etc)
Proprietarul este la dispozitia chiriasului 24/24 pentru absolut orice
nevoie.
Durata contractului: perioada lunga de timp.

Grad ocupare: 80%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 15  -  18 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Spălătorie auto Bancomat (ATM) Zonă comercială Florărie
Hair Stylist Centru medical Farmacie Centru comercial
Wellness & Spa Parc în apropiere Transport public

Supraveghere video (CCTV) Ventiloconvectoare cu 4 țevi Tavan fals Podea înălţată
Izolare fonică Designul atractiv al zonelor

comune
Fibră optică Audio warning system
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Control acces pe zone
Sistem modern de
telecomunicații

Sistem de alarmă Spații sociale Cameră server Ventiloconvectoare cu 2 țevi
Spații de depozitare la subsol Încălzire centrală Mochetă Sistem antiincendiu
Control acces Compartimentare Detectoare de fum/incediu Finisaje de calitate

Contoare individuale Contoare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Pază permanentă
Recepţie Chicinete complet echipate Administrație și management

proprietate
Îngrijirea spaţiilor verzi
Întreţinere şi reparaţii lifturi

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de rezervă Power generator Generator de urgenţă



Lift
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