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Descriere
Clădirea de birouri Fresh Air beneficiază de o locaţie excelentă. Imobilul
cuprinde 2 etaje.

Descrierea localizării
Imobilul de birouri Fresh Air este situat în nord-estul capitalei. Locaţia
asigură accesul facil din centrul oraşul, fiind bine servită de mijloace de
transport, incusiv metrou (staţia Obor). Ambele aeroporturi sunt la
distanţă de cel mai mult 20 minute de mers cu maşină.

Fresh Air Office București, Şos. Colentina 60A

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

270 m
Spațiu birou minim de închiriat: 75 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Colentina

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2240 m

Birou disponibil : 270 m

Birouri de închiriat : 400 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Servicii

Spațiu birou minim de
închiriat :

75 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 88%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 8  -  10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 85 locuri -

Subsol - -

Parcare pentru vizitatori Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/Fresh-Air-Office


Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Tavan fals Podea înălţată Încălzire centrală Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Ferestre care se deschid
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