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Descriere
Rianna Business Center, este o cladire construita in 2012, dupa un
proiect pentru cladiri din zone foarte incercate la cutremure (CHILE),
compusa din Parter + 4Etaje +Terasa la Etajul 1 (24mp), cu o suprafata
locuibila totala de 500 mp (cu terasa). Amplasata stradal, pe
Sos.Colentina, la 3minute de Spitalul Fundeni si la 300m de intersectia
cu Sos.Fundeni. Este foarte bine pozitionata fata de punctele cardinale,
cladirea fiind incalzita de soare, pe 3 laturi de la primele ore ale zilei
pana la apus. Cladirea are trei laturi puternic vitrate, mai putin partea
spre Nord, care este expusa vanturilor indeosebi iarna (pe acest perete
fiind scara interioara). Este ideala pentru birouri, acivitati profesionale,
productie usoara, prestari servicii, activitati on-line. Cladirea

Rianna Business Center 021196 București, Sos.Colentina 295A

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  8 €/m
Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m2

021196 București, Sos.Colentina 295A

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  8 €/m
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Birou disponibil:

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Colentina

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : -

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : 500 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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baneficiaza de un ascensor hidraulic foarte silentios, de 4 persoane,
pus in functiune in sept.2016, cu acces posibil de cartelat pentru
fiecare etaj-cu intrare/iesire, in si din lift, direct in camera.
Se inchiriaza interiorul cladirii si terasa esterioara de la etajul1.
Accessul pe terasa exterioara de la et.5, se face prin curtea imobilului si
usa laterala (folosita numai pentru aprovizionare),se face cu numai
ascensorul, in prezenta proprietarului sau a chiriasului.

Date birou verde
Parc la 300m in apropiere.

Spațiu birou minim de
închiriat :

500 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 7  -  8 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

10 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 6 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2012

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Chiriași: -

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Cafenea

Spălătorie auto Bancomat (ATM) Zonă comercială Servicii de curierat
Fitness Florărie Hair Stylist Hotel
Grădiniță Spălătorie Vestiar cu dușuri Centru medical
Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie Oficiu poștal
Restaurant Zonă comercială Centru comercial Dusuri
Supermarket Parc în apropiere Transport public Benzinărie

Sistem de alarmă Spații de depozitare la subsol Fibră optică Tablou distribuție IP
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Încălzire centrală Tablou de distribuție Supraveghere video (CCTV)

Contoare individuale

Uși din lemn Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Administrație și management
proprietate

Deszăpezire Întreţinere şi reparaţii lifturi Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de rezervă Alimentare dublă Additional power supply from



Lift

generator

Lift
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