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Descriere
<p><strong>ALEGE INTELIGENT!</strong></p>
<p>• Raport excepţional între preţ, dotări şi locaţie</p>
<p>• Beneficiu concret - economie a costurilor lunare raportate la
energia folosită • Resursă esenţială - parcare generoasă alocată
suprafeţelor închiriate</p>
<p>Versatilitatea a stat la baza proiectului acestei clădiri. Posibilitatea
creării unui mixt de spaţii cu suprafeţe diferite sau păstrarea unui spaţiu
amplu deschis fără să fie afectată calitatea mediului de lucru.</p>
<p><strong>Preturile de inchiriere (NU SE PERCEPE TVA)</strong></p>
<ul>
<li>pentru un nivel intreg 7.5 EUR/mp </li>

Admax Center 077190 București, Sos. Pipera-Tunari 1/I

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  10 €/m
Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.650 m
Spațiu birou minim de închiriat: 20 m
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Preț vânzare: 850M € + TVA

De la proprietar

Adrian Bogdan
Adexim
+40 75 224 1500
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<li>167 mp - 8 EUR/mp</li>
<li>74 mp - 9 EUR/mp</li>
<li>37 mp - 10 EUR/mp</li>
</ul>
<p>- INTRETINERE 2.5 eur/mp+TVA+utilitati</p>
<p>Parcare subteran 60 EUR/luna. </p>
<p><strong>LUCREAZĂ ÎN SIGURANŢĂ!</strong></p>
<p>• Siguranţă seismică - Cladirea realizata corespunde celor mai
stricte norme de siguranţă seismică în vigoare.</p>
<p>• Mediu de lucru sănătos - Toate spaţiile de lucru sunt luminate
natural şi beneficiază de aport de aer proaspăt.</p>
<p><strong>Caracteristici tehnice</strong></p>
<p>• Structură cladire: 2S+P+7</p>
<p>• Suprafeţe: construită - 5800 mp, utilă - 4720 mp, utilă etaj standard
- 590.45 mp, utilă minimă - 294.57 mp, utilă parter - 504.6 mp</p>
<p>• Înălţimea pe etaj: 2.5 m</p>
<p>• Lifturi: 4 lifturi cu capacitate de 8 persoane fiecare</p>
<p>• Parcare: subterană - 96 locuri supraterană - 30 locuri</p>
<p>• Faţadă din sticlă termoeficientă cu perete cortină la exterior</p>
<p>• Tavan casetat cu sistem de iluminat incorporat</p>
<p>• Sistem modern de încălzire şi climatizare centralizat</p>
<p>• Instalaţie de detectare şi prevenire a incendiului</p>
<p>• Pază 24 h.</p>

Descrierea localizării
<p>Funcţionând în această clădire veţi beneficia de vecinătatea unor
firme ca: Renault, Orange, Vodafone, Softwin, Global, Adevărul
Holding, Fan Courier, JTI, Infineon, Raiffeisen, Mobexpert , Nestle,
Bancpost, Austral, Porsche România, Kraft, Banca Italo-Romena, Coca-
Cola, HP, Honeywell, Procter&amp;Gamble. </p>
<p>Există acces rapid către restaurante adecvate întâlnirilor de afaceri,
mall-uri, hoteluri, precum şi aeroporturile Băneasa şi Henri Coandă
(Otopeni).</p>

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 5800 m

Birou disponibil : 1.650 m

Birouri de închiriat : 37 m , 20 m , 174 m , 134 m , 250
m , 550 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

20 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 72%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7  -  10 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

6 luni

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 30 locuri 40 €

Subsol 96 locuri 60 €

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2015

Anul renovării: -

Chiriași: -

Cafenea Cantină Servicii de curierat Hotel
Parcare pentru vizitatori Parcare publică Restaurant Parc în apropiere

Tavan fals Ventiloconvectoare cu 2 țevi Sistem antiincendiu Detectoare de fum/incediu
Mochetă Fibră optică Încălzire centrală HVAC
Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Contoare



Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Geamuri termopan Uși din lemn

Curatarea ferestrelor exterioare Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Pază permanentă

Power generator Generator de rezervă

Lift Lifturi de mare viteză
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