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Birouri private si spatii de co-working - Flash Office

Solutions

Descriere
FLASH Office Solutions - birouri deservite, cu servicii incluse, ofera
costuri fixe pentru spatii de birouri complet echipate si mobilate,
perioade foarte flexibile, cu toate serviciile necesare incluse, la cel mai
inalt standard profesional. Birourile noastre sunt situate in centrul
Bucureștiului si sunt gata pentru a fi ocupate imediat.

La un pret atractiv, noile noastre instalatii ofera internet de mare viteza,
birourile sunt complet mobilate si de diferite dimensiuni, potrivite
pentru orice tip business, cu acces gratuit la toate instalatiile si
facilitatile noastre (bucatarie, zona de lounge, servicii administrative,

Flash Office Maria Rosetti 20485 București, Str. Maria Rosetti 6

Cost chirie birouri (m  / lună)

180  -  1850 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Birou disponibil :

200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 11 m

2

2

20485 București, Str. Maria Rosetti 6

Cost chirie birouri (wst/ lună)

180 €/wst/lună + TVA

Staţii de lucru de închiriat

2 wst

De la proprietar

Larisa Dudas
Flash Office Solutions
+40 72 985 0850
+40 31 438 1950
+40 31 438 1950

Trimiteți email

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Maria Rosetti
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sala de sedinta, etc.) cu securitate asigurata 24/24 de ore.

Un singur contract, toate serviciile incluse, mai mult timp pentru
afacerea dumneavoastra!

Descrierea localizării
Rosetti Tower este o cladire de birouri clasa A, situata in centrul
Bucurestiului. Flash Office Solutions este pozitionat intre statiile de
metrou Romana si Universitate, cu acces si la alte mijloace de transport
public, intr-o zona cu multiple facilitati, cum ar fi, restaurante, banci,
cafenele sau supermarket-uri si inconjurata de unele dintre cele mai
importante hoteluri din oras.

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 392 m

Birou disponibil : 200 m

Birouri de închiriat : 1 m

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

11 m

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 180  -  1850 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

6 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

file:///calculator-chirie-birouri/Flash-Office-Maria-Rosetti


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Subsol - 150 € + TVATip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: 1 ianuarie 2015

Chiriași: Our clients operate in fields such as
IT, business consulting, software,
engineering, technology, medicine,
online marketing, construction.

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Cantină Bancomat (ATM) Centru de conferinte Servicii de curierat
Fitness Florărie Hair Stylist Hotel
Grădiniță Centru medical Magazin de presă Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Zonă comercială Supermarket Magazin de vinuri Parc în apropiere
Transport public Museum

Fibră optică Podea înălţată Detectoare de fum/incediu Încălzire centrală
Izolare fonică Sistem de alarmă Tablou de distribuție Supraveghere video (CCTV)
Finisaje de calitate Cameră server Spații sociale Control acces
Tavan fals Mochetă Compartimentare Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz



Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Sistem modern de
telecomunicații

Sistem antiincendiu Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Contoare Contoare individuale

Geamuri termopan Geamuri aluminiu Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme
Ferestre înclinate

Pază permanentă Recepţie Chicinete complet echipate Deszăpezire
Pază Administrație și management

proprietate
Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi
Întreţinere şi reparaţii lifturi Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități

Alimentare dublă Generator de urgenţă Generator de rezervă

Lifturi de mare viteză
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