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Descriere
Parcul Industrial Metav dispune de suprafete mari, generoase, usor
accesibile, fiind situat in zona de nord a orasului, cartierul Baneasa, cu
timpi mici de deplasare fata de Piata Victoriei sau Aeroportul Otopeni.

Parcul Industrial Metav vine in sprijinul oamenilor de afaceri din
Romania si din strainatate, fiind conceput ca o oportunitate atat pentru
firme mari, ce au nevoie de spatii largi de depozitare si productie, cat si
pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Suprafata construita acopera 60.976,81 mp (10.206,3 mp spatii
administrative si 50.769,76 mp spatii pentru depozitare si productie),

METAV 013981 București, Str. Biharia 67-77

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: -

013981 București, Str. Biharia 67-77

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 26767 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

suprafata utila fiind de 75.983 mp (26.767 mp spatii administrative si
49.216 mp spatii pentru depozitare si productie).

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 800 locuri -

Subsol - -

Bar Buticuri Cantină Spălătorie auto
Bancomat (ATM) Fitness Spălătorie Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Restaurant Zonă comercială Showroom
Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket

file:///calculator-chirie-birouri/metav


Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Mochetă Spații sociale HVAC Tavan fals

Geamuri termopan

Deszăpezire Îngrijirea spaţiilor verzi Administrație și management
proprietate

Pază
Pază permanentă

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități
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