
Homepage /  Clasa A / Lotus Offices

Descriere
Lotus Offices este un imobil de birouri clasa A cu 5 niveluri tip open
space finalizat in noiembrie 2008.
Specifice ii sunt suprafetele inchiriabile de dimensiuni mici, intre 104 si
185mp.

Descrierea localizării
Lotus Offi ces este situat in zona Obor, pe strada Avrig nr 12
Aceasta locatie a fost aleasa pentru mai multe motive:

Lotus Offices București, Str. Avrig 12

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Str. Avrig 12

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Obor, Ferdinand

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1280 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/16/9e48d3d92d62dc094a59a4b378530fae53cb5bc1.jpeg 


Servicii

Specificații

Accesul este facil, in primul rand datorita multitudinii de mijloace de
transport in comun ce tranziteaza zona: 
• Metrou: statia Obor se afl a la doua statii distanta de Piata Victoriei
• Autobuz: liniile 101, 143, 330, 335, 182, 682
• Tramvai: liniile 1, 16, 17, 21, 36
• Troleibuz: linia 66
Strada Avrig este una dintre putinele strazi din zona ce are un trafi c
redus de autoturisme.
La numai 100m de Lotus Offices se afl a primaria sectorului 2.
Imobilul se afla la cateva minute de mers pe jos pana la parcarea
subterana din pasajul Obor

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 7 locuri -

Subsol 9 locuri -

Parc în apropiere Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/Lotus-Offices


Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

BMS Detectoare de fum/incediu Supraveghere video (CCTV) Ventiloconvectoare cu 4 țevi
Finisaje de calitate Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Tavan fals

Recepţie Pază

Generator de rezervă

Lifturi de mare viteză
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