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Descriere
- Cladirea are 1S+P+6E
- 90 mp construiti in medie pe nivel
- 6 locuri de parcare
- accesul la parcaje se face doar printr-o platforma lift lipita in exteriorul
edificabilului suprateran
- spatiile de birouri se pot adresa unor firma mici cu profil creativ care
si-ar dori un spatiu personalizat
- amenajarea terasei ar constitui un alt tip de spatiu recreatic

Paloma Business Tower 020341 București, Strada Soldat Gheorghe Matac 31

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

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

582 m
Spațiu birou minim de închiriat: 90 m
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020341 București, Strada Soldat Gheorghe Matac 31

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

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

582 m
Spațiu birou minim de închiriat: 90 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Stefan cel Mare

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 582 m

Birou disponibil : 582 m

Birouri de închiriat : 123 m , 125 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
Cladirea se afla in proximitatea intersectiei dintre strada Barbu
Vacarescu si Bd Lacul Tei, pe strada Gheorghe Matac, strada
secundara, ingusta, care deserveste in principal o autobaza si cladiri
noi; locuinte si birouri.

Spațiu birou minim de
închiriat :

90 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 3 locuri 100 € + TVA

Subsol 6 locuri 100 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iunie 2016

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/paloma-business-tower-1


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Parcare publică

Tablou distribuție IP Podea înălţată Control acces Detectoare de fum/incediu
BMS Tavan fals Fibră optică Încălzire centrală
HVAC Sistem modern de

telecomunicații
Cameră server Control acces pe zone
Sprinklere Supraveghere video (CCTV)

Tablou de distribuție Finisaje de calitate Izolare fonică Sistem de alarmă
Sistem termoficare

Contoare individuale

Ferestre înclinate Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Administrație și management
proprietate

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază
Chicinete complet echipate Deszăpezire Îngrijirea spaţiilor verzi

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de urgenţă Sursa UPS Alimentare dublă



Lifturi de mare viteză
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