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Descriere
MG2 este o cladire de birouri clasa A, proiectată şi construită pe
principiile conceptului de "clădire verde", în regim de 2S + P + 7 F,
oferind chiriaşilor suprafata de peste 7.000 mp.

Descrierea localizării
Noul centru de afaceri clasa A+, MG2 este amplasat pe Str. George

Multigalaxy Business Park
MG2

020339 București, Str. G. Constantinescu 2C

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m2

020339 București, Str. G. Constantinescu 2C

Spațiu birou minim de închiriat: 500 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 7267 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Servicii

Specificații

Constantinescu nr. 2C, sector 2, situată în zona de nord a capitalei.
Clădirea are vizibilitate atât dinspre Bd. Dimitrie Pompei cât şi dinspre
Şos. Fabrica de Glucoză. Zona în care este situată clădirea se află într-
un proces de continuă dezvoltare, reabilitare şi reciclare funcţională,
datorită factorilor economico-financiari, a proximităţii faţă de zona de
nord a capitalei şi a noii zone rezidenţiale Pipera, precum şi datorită
accesibilităţii.

ACCES:
Pietonal: 70 m faţă de staţia de metrou Pipera cu acces pietonal direct
la aceasta.
Linii de tramvai: 16 şi 36.
Cu autoturismul:
- 15 minute faţă de centrul oraşului
- 15 minute până la Băneasa şi Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu
- 30 de minute până la Aeroportul Internaţional Henri Coandă

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 5 locuri 80 € + TVA

Bancă Cafenea Cantină Bancomat (ATM)
Florărie Spălătorie Centru medical Restaurant
Zonă comercială Supermarket Wellness & Spa Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/multigalaxy-business-park-mg2


Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Sprinklere Tablou de distribuție Control acces pe zone Fibră optică
Mochetă Finisaje de calitate Podea înălţată Detectoare de fum/incediu
Tavan fals Supraveghere video (CCTV) Compartimentare BMS
Sistem antiincendiu HVAC Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Cameră server
Izolare fonică

Contoare Contoare individuale

Ferestre care se deschid Uși din lemn Geamuri termopan

Curatarea ferestrelor exterioare Administrație și management
proprietate

Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi
Deszăpezire Pază

Pază permanentă Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Întreţinere şi reparaţii lifturi

Generator de rezervă Generator de urgenţă

Lifturi de mare viteză Lift
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