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Descriere
Pipera Business Tower este una dintre cele mai distinse şi frumoase
clădiri de birouri realizat de S+B GRUPPE AG, in zona D. Pompei si
Pipera -Tunari. Linia arhitecturală îndrăzneaţă, combinată cu designului
unic a arhitectului DI Martin Tröthan din Vienna şi calitatea deosebită a
construcţiei, fac ca Pipera Business Tower sa fie considerată o cladire
landmark pentru această zonă business. 

Planurile etajelor sunt organizate eficient, fiecare metru pătrat fiind
inteligent împărţit pentru un maxim de profitabilitate economică şi
funcţională. Planurile etajelor au fost concepute astfel încât să poată fi
delimitate în unităţi închiriabile mai mari sau mai mici, existând spaţii

Pipera Business Tower 020337 București, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E

Cost chirie birouri (m  / lună)

12.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

2.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 199 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 13300 m

Birou disponibil : 2.000 m

Birouri de închiriat : 522 m , 142 m , 408 m , 947 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 199 m2
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închiriabile începând de la 250 mp. Ca spaţiu semi-public şi
multifunctional, parterul este ideal pentru spaţii comerciale, restaurante
şi cafetării ori sedii de bancă. 

Ultimul etaj este remarcabil prin „sky lobby”-ul creat in mod special cu
accent pe confort şi pe senzaţia de contopire cu aerul, oferind o vedere
extraordinară asupra aeroportului din Băneasa. 

Cladirea are ca. 13 300 mp inchiriabil şi un nivel de înălţime de 13 etaje,
dupa ce a fost finalizat in al doilea jumatate a anului 2009.

Descrierea localizării
Pipera: acest spaţiu dinamic de dezvoltare din Bucureşti se dovedeşte a
fi o locaţie ideală pentru birouri. Companii naţionale şi internaţionale
renumite şi-au deschis sedii aici, încă foarte devreme. Pipera Business
Tower este situat pe strada Dimitrie Pompeiu Nr. 6E, deci se poate
ajunge foarte rapid de la PBT atât în centrul Bucureştiului, cât şi la cele
doua aeropoarte.

Locaţia este ideală şi în ceea ce priveşte reţeaua mijloacelor de
transport în comun. Staţii de metrou (Pipera 2), autobuz (linia 445) şi
tramvaie (liniile 16 si 36) sunt în imediata apropiere. Toate liniile de
transport în comun trec prin cartierul de birouri şi fac legătura cu
centrul, ceea ce reprezintă un bun avantaj.

închiriat :

Coeficient Add-on: 8.66 %

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 12.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iunie 2009

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Cafenea Cantină Bancomat (ATM)
Fitness Farmacie

BMS Tablou de distribuție HVAC Podea înălţată
Spații de depozitare la subsol Fibră optică Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi
Tavan fals

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază

Lift
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