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Descriere
O casa renumita la inceputul sec XX, construita de arhitectul austriac
Oskar
Maugsch pe vremea cand Blvd Dacia se numea Bulevardul Nou. Aici a
functionat, incepand cu 1936, Institutul Francez, timp de zece ani.
Renovata si restaurata complet, cu un nivel extrem de ridicat de finisaje
de lux si atentie la detalii valoroase, in scopul de a pastra intact
farmecul si valoarea constructiei.
Teren : 1.000 mp
Imobil : 1.125 mp, suprafata utila, compus din:
- Demisol – 350 mp suprafata utila
- Parter – 430 mp suprafata utila (+ balcon 5,36 mp)

Sediu elegant Nicolae Iorga 7000 București, Str.Nicolae Iorga nr.19

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.125 m
Spațiu birou minim de închiriat: 1.000 m
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7000 București, Str.Nicolae Iorga nr.19

Birou disponibil:

1.125 m
Spațiu birou minim de închiriat: 1.000 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Romană

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1125 m

Birou disponibil : 1.125 m

Birouri de închiriat : 1125 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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- Etaj – 345 mp suprafata utila

Descrierea localizării
Imobilul este prevazut cu sistem de supraveghere video, paza si
protectie 
permanenta, sistem de ventilatie, centrala proprie,generator electric
propriu.
Imobilul este decorat in stil sec VII, fresce si decoratiuni veritabile
(candelabre Murano, stucaturi restaurate perfect, imbracate in foita de
aur,
2 coloane marmura italiana in holul principal de la parter etc etc

Valoarea intrinseca a acestei proprietati ridica si valoarea unui
business/activitate ce poate creste substantial prin localizarea sa in
acest loc deosebit de frumos, central si de o eleganta desavarsita.

Spațiu birou minim de
închiriat :

1000 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

10 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1900

Anul renovării: 1 ianuarie 2015

file:///calculator-chirie-birouri/sediu-elegant-nicolae-iorga


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Cameră pentru copii Cafenea Zonă comercială Fitness
Hair Stylist Spălătorie Vestiar cu dușuri Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Restaurant Zonă comercială Dusuri
Wellness & Spa Parc în apropiere Transport public Benzinărie

Audio warning system Mochetă Spații de depozitare la subsol Sistem de alarmă
Finisaje de calitate Tablou distribuție IP Podea înălţată Spații sociale
Încălzire centrală Sprinklere Control acces pe zone Mechanical ventilation
Supraveghere video (CCTV) Compartimentare HVAC Sistem modern de

telecomunicații
Detectoare de fum/incediu Control acces Izolare fonică Tablou de distribuție
Designul atractiv al zonelor
comune

Sistem termoficare Fibră optică

Contoare Contoare individuale

Ferestre înclinate Uși din lemn Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme
Geamuri termopan

Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Pază
Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază permanentă Recepţie
Accesibilitate pentru persoane



Alimentare electrică

cu dizabilități

Additional power supply from
generator

Generator de urgenţă Power generator Generator de rezervă
Alimentare dublă
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