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Descriere
Cladire noua birouri, in Bulevardul Aerogarii , pozitie exceptionala, (
D+P+5) 1600 mp construiti , 200 mp parcare subterana plus 750 mp
parcare exterioara amenajata , pozitie excelenta langa podul Aviatiei ,
Baneasa. Pretul include si parcarea 

- suprafata toatala construita 1600metri patrati (terasa circurabila de la
etajul 6, de 224,6 m patrati, nu a fost inclusa in calcul) 
-plus parcare 750mp exterioara 
- parcare: 8 locuri in garajul comun + inca 8 in fata cladirii 
-D+P+5E 
-suprafata teren 315 m patrati 

Cladire de birouri Baneasa 01392 București, Pechea nr 11A

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.600 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

01392 București, Pechea nr 11A

Birou disponibil:

1.600 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri de vânzare

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1600 m

Birou disponibil : 1.600 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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-constructie 2011 finalizata cu toate utilitatile in stare de functionare :
canalizare , apa, electricitate , gaze, lift
- consumul de energie electrica , gaze , apa sunt contorizate separat pe
fiecare nivel ( 6 niveluri separate)
-constructia exterioara din caramida , perete structural ALUCOBOND
,Exalco Grecia
-nivelurile nu sunt compartimentate( este open-space ) 
-instalatia electrica FULL GEWIS Italia
- centrala termica pe fiecare nivel , calorifere din aluminiu cu termostat
de ambient - toata instalatia sanitara este din cupru , cu protectie :
ROMSTAL 
- pe fiecare nivel se afla 2 grupuri sanitare dotate cu obiecte sanitare
Grohe , WC-uri suspendate , pisoare cu senzor de miscare
- gresie si faianta Vileroy & Bosch
- climatizarea cladirii : exista 4 posturi pe fiecare nivel Hitaci Inverter (
aer conditionat ) 
- usile de la intrare pe fiecare nivel sunt de siguranta maxima - Italia -
Pinum
- usile de la bai sunt Pinum
- exista posibilitatea de a fi montate pe fiecare nivel bucatarii , instalatia
fiind in stare de functiune
- scarile cladirii sunt din granit 
- mana curenta de inox , ca si balcoanele : ITALINOX
- la parterul cladirii se afla o mica receptie , dar si o camera cu baie pt
cel care supravegheaza cladirea
- imobilul este dotat cu 4 camere video : 2 pe fata si 2 pe spatele cladirii
- parcare: 8 locuri in garajul comun + inca 8 in fata cladirii 
- de retinut ca sub podul din imediata apropiere, la 20 m de cladire ,
primaria a facut o parcare gratuita de peste 250 de locuri 
- liftul este hidraulic , din inox , 6 statii (subsol - etajul 5)
- cladirea nu a mai fost folosita niciodata 

-pret 1000€/ mp construit - parcarea este inclusa in -imobilul are
certificat energetic si este inscrisa la sectia financiara
- nu are ipoteca sau alte obligatii financiare

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 40 locuri -

Subsol 8 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Transport public

Supraveghere video (CCTV) Tablou de distribuție Finisaje de calitate Încălzire centrală
Sistem de alarmă

Contoare individuale

Ferestre care se deschid

Recepţie

Lift
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