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Descriere
Dorobanti 239 , inaugurata in anul 2005, are o suprafata inchiriabila de
6500 mp .Cladirea existenta dispune de parter si 6 etaje;

Parcarea este dispusa pe 2 niveluri subterane si include 95 de locuri de
parcare;

Se situeaza la mica distanta de cele mai elegante si rafinate locuri de
luat masa din Bucuresti (Piata Charles de Gaulle) si in proximitatea unei
mari varietati de facilitati, precum hoteluri, farmacii, banci; 

Spatiile de birou ofera un mediu de lucru la cel mai modern standard din

Dorobanti 239 010567 București, Calea Dorobanţi 239

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

010567 București, Calea Dorobanţi 239

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piata Charles de Gaulle

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6500 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

Spațiu birou minim de -
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Servicii

Romania.

Descrierea localizării
Locatie: Beneficiaza de vizibilitate perfecta pe una dintre cele mai
algomerate artere ale Bucurestiului, Calea Dorobanti, in apropierea
Televiziunii Romane si a cartierului Primaverii.
Transport public : Transportul public include Metrou (statia Aviatorilor)
si linii RATB ( 301, 131, 335). 
Accesul catre celelalte zone majore de birouri din nordul Capitalei
(Aviatiei, Pipera, Piata Victoriei) este direct si rapid.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 94 locuri -

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Hotel
Parcare publică Restaurant Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj
Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/dorobanti-239


Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Cameră server Ventiloconvectoare cu 4 țevi Compartimentare BMS
Sistem antiincendiu Detectoare de fum/incediu Podea înălţată Control acces pe zone
Tavan fals Sistem de alarmă Fibră optică HVAC
Sprinklere Spații de depozitare la subsol Designul atractiv al zonelor

comune
Sistem modern de
telecomunicații

Pază Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Recepţie
Întreţinere şi reparaţii lifturi

Power generator

Lifturi de mare viteză
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