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Descriere
Nova Building este un centru de afaceri de clasa A, având aproximativ
6.500 sqm de suprafata totala inchiriabila. Spatiile de birouri au fost
concepute de tip open space, luând în considerare flexibilitatea de toate
întreprinderile de zi cu zi.

Descrierea localizării
Locul de amplasare a clădirii de birouri este ideal, ușor se apropie cu
mijloacele de transport public. Stațiile de metrou și tramvai sunt situate

Nova Building București, Str Gara Herăstrău  2-4

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 99 m
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București, Str Gara Herăstrău  2-4

Birou disponibil:

1.200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 99 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera, Dimitrie Pompeiu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6500 m

Birou disponibil : 1.200 m

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »
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în apropiere. Toate liniile merg direct în centrul orașului. Spațiu birou minim de
închiriat :

99 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

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 2006

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Nova-Building


Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: -

Sistem antiincendiu Sistem modern de
telecomunicații

Tavan fals Supraveghere video (CCTV)
HVAC Detectoare de fum/incediu

Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Pază permanentă Recepţie

Lifturi de mare viteză
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