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Descriere
CD Center ocupă suprafaţă de 2.500 mp oferând chiriaşilor 1.460 mp de
suprafaţă utilă repartizată pe 6 nivele.
Cladire de birouri de clasa superioara, situata in zona centrala, cu
urmatorarea dispunere: S+P+5E+6R , cu o suprafata construita 2400 mp
din care suprafata utila pt birouri de 1460 mp avand urmatoarea
dispunere: 
- Subsol: 340 mp
- Parter: 234 mp spatiu util – receptie 50 mp si open space 36 + 148 mp
spatiu net de birouri, 2 grupuri sanitare, hol ;- Et.1, Et.2, Et.3, Et.4 sunt
identice : 320 mp spatiu construit pe fiecare etaj din care 234 mp spatiu
util pentru birouri impartit astfel : 2 open space (unul de 148 mp si unul

CD Center 031212 București, Str. Logofătul Tăutu 67

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

140 m
Spațiu birou minim de închiriat: 90 m
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031212 București, Str. Logofătul Tăutu 67

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

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

Localizare: Vitan

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1460 m

Birou disponibil : 140 m

Birouri de închiriat : 90 m , 140 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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de 86 mp). Pe fiecare etaj exista 2 grupuri sanitare, o mica bucatarie ;-
Et.5 : 305 mp spatiu construit din care 217 mp spatiu util pentru birouri
impartit astfel : 2 open space (137 mp, 69 mp). Pe etaj sunt 2 grupuri
sanitare, bucatarie ;- cladirea dispune de 21 locuri de parcare exterioara.
Cladirea dispune de finisaje moderne : - fatada tip cortina de sticla; -
placaje fatada granit;- tamplarie aluminiu;- plafoane suspendate din
gips carton si fibra minerala;- 1 lift cu capacitate 4 persoane;-
climatizare prin ventilo-convectori- retea interna de date si voce ;-
sisteme antiincendiu; - beneficiaza de o pozitie excelenta, intr-o zona de
maxim interes;- are acces usor la mijloacele de transport in comun 
(metrou Timpuri Noi la 6 min de mers pe jos)
- fiecare spatiu util dispune independent de contorizarea energiei
electrice si termice

Descrierea localizării
Clădirea beneficiază de o locaţie excelentă (Nerva Traian) şi de acces
facil la toate mijloace de transport în comun inclusiv metrou (staţia
Timpuri Noi)

Spațiu birou minim de
închiriat :

90 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 13 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 12 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -
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Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: -

Supraveghere video (CCTV) HVAC Detectoare de fum/incediu Sistem antiincendiu
Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Pază Recepţie

Lift
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