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Descriere
Clădirea de birouri din strada Ţiţeica este o developare moderna,
executată în 2010, care are suprafaţă medie de etaj între 500 - 600 mp.

Descrierea localizării
Clădirea de birouri Titeica este situată în zona de birouri Floreasca, care
se află în curs de dezvoltare rapidă. Proprietatea este amplasată la o
stradă mai mică, dar la numai 100 m Bld. Barbu Văcărescu. Locaţia este
bine servită de toate mijloace de transport public, cea mai apropiata

Titeica Office Building București, Str. Gheorghe Titeica 142

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.397 m
Spațiu birou minim de închiriat: 252 m
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București, Str. Gheorghe Titeica 142

Birou disponibil:

1.397 m
Spațiu birou minim de închiriat: 252 m
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2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Barbu Vacarescu, Lacul Tei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3500 m

Birou disponibil : 1.397 m

Birouri de închiriat : 252 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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staţie de metrou, Aurel Vlaicu, este la distanţa de 10 minute de mers pe
jos.

Spațiu birou minim de
închiriat :

252 m

Coeficient Add-on: 17 %

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 23 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -
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Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: CAS

Podea înălţată Ventiloconvectoare cu 4 țevi Detectoare de fum/incediu Sistem antiincendiu
Tavan fals

Recepţie Pază
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