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Descriere
Oferim spre inchiriere spatii de birouri intr-un imobil nou, dotat cu patru
lifturi dintre care doua au capacitatea de 16 persoane, parcare sub si
supraterana, paza 24/24h, supraveghere video, spatii comerciale la
parter, sala de fitness, hotel de 4 stele la etajele superioare.
Punem la dispozitie servicii gratuite de: acces bucatarie, mentenanta a
zonelor comune, receptie si secretariat, protocol, inregistrare sediu
social sau punct de lucru, internet, supraveghere video si paza.

Descrierea localizării

FUNDENI TOWER 022315 București, Soseaua Fundeni, Nr.159

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.129 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m

2

2

022315 București, Soseaua Fundeni, Nr.159

Birou disponibil:

1.129 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1129 m

Birou disponibil : 1.129 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

10 m2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-a
file:///
file:///media/cache/default_full/uploads/media/default/0001/74/3a07e3e68d2647c8c9f1560fee18f897b5507bed.jpeg 


Ansamblul Fundeni Tower, construit recent, beneficiaza de o pozitionare
excelenta , vis-a-vis de Institutul Oncologic Fundeni, langa benzinaria
Mol, la aprox. 15 min. de centrele comerciale: Carrefour, Altex, Metro,
Dedeman si Europa.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2018

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-birouri/fundeni-tower


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Buticuri Cafenea Centru de conferinte Fitness
Hotel Centru medical Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Farmacie Supermarket Magazin de vinuri Parc în apropiere
Transport public Benzinărie

Sprinklere Compartimentare Sistem de alarmă Fibră optică
Mochetă Finisaje de calitate Podea înălţată Detectoare de fum/incediu
Tavan fals Ventiloconvectoare cu 2 țevi Încălzire centrală Designul atractiv al zonelor

comune
Sistem antiincendiu HVAC Supraveghere video (CCTV) Cameră server
Spații sociale Sistem termoficare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme

Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Recepţie
Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază

Chicinete complet echipate Curatarea ferestrelor exterioare

Generator de rezervă

Lift
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