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Descriere
Intr-o zona invaluita de aura secolului trecut, chiar in inima orasului,
“Maria Rosetti Tower” este una dintre emblemele Bucurestiului.

Descrierea localizării
Clădirea Maria Rosetti este situată în zona centrală, care se bucură de
acces uşor la toate mijloacele de transport în comun.

Maria Rosetti Tower București, Str. Maria Rosetti 6

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 180 m2

București, Str. Maria Rosetti 6

Spațiu birou minim de închiriat: 180 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Magheru, Maria Rosetti

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6585 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Servicii

Specificații

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 15 locuri -

Subsol 65 locuri -

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Zonă comercială
Florărie Hotel Magazin de presă Farmacie
Restaurant Supermarket Parc în apropiere Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/Maria-Rosetti-Tower


Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Detectoare de fum/incediu Audio warning system Sistem de alarmă Tavan fals
Mochetă Fibră optică HVAC Podea înălţată
Ventiloconvectoare cu 4 țevi BMS Spații de depozitare la subsol Designul atractiv al zonelor

comune
Tablou de distribuție Supraveghere video (CCTV) Finisaje de calitate Sistem modern de

telecomunicații
Control acces Sistem antiincendiu Ventiloconvectoare cu 2 țevi

Contoare individuale

Geamuri termopan

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi
Pază permanentă Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități

Power generator

Lifturi de mare viteză
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