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Descriere
Desi a fost gandit ca o extensie a cladirii Bursei de Valori Bucuresti,
proiectul Carol Tower poate functiona independent, avand statutul unei
cladiri de tipul mixed-use. 
Cladirea imaginata cu 35 etaje poate include spatii comerciale la
primele trei etaje si o serie de restaurante la primul si al doilea nivel. La
ultimele trei etaje ale cladirii pot fi amenajate apartamente spatioase de
200 mp sau un restaurant panoramic.
Cladirea prin forma si inaltimea sa poate reprezenta un punct de reper
în Bucurestiului de maine.

Carol Tower București, Bd. Carol I

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Bd. Carol I

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Carol

Status proprietate: Construcție planificată

Spațiu total de birouri : 90000 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

Spațiu birou minim de -
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Descrierea localizării
Proiectul Carol Tower este localizat in centrul orasului Bucuresti, la
intersectia cu Blvd. Carol si strada Armeneasca.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2012

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-birouri/Carol-Tower


Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Detectoare de fum/incediu HVAC Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Recepţie Pază

Lift
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