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Descriere
Clădirea de birouri Grawe are o suprafaţă totală închiriabilă de peste
4.000 mp, repatrizată pe 10 etaje cu suprafaţa medie pe etaj de aproape
400 mp. Spaţiul disponibil este uşor divizibil permitând închiriere de
către mai muţi chiriaşi pe fiecare nivel.

Descrierea localizării
Clădirea de birouri Grawe este situată in partea central-estică a
oraşului, la doar 50 m de Bulevardul Unirii. Locatia este uşor accesibila

Grawe Business Center București, Str. Vulturilor 98A

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,40 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

112 m
Spațiu birou minim de închiriat: 610 m
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București, Str. Vulturilor 98A

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,40 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

112 m
Spațiu birou minim de închiriat: 610 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Bld. Unirii, Calea Călărașilor

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 4057 m

Birou disponibil : 112 m

Birouri de închiriat : 112 m , 187 m , 280 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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cu mijloace de transport public, cât și de automobilele particulare.Cea
mai apropiată stație de metrou este Piața Unirii.

Spațiu birou minim de
închiriat :

610 m

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: 97%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,40 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 5 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2005

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Grawe-Business-Center


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Lift

Chiriași: Lugera & Makler

Bar Hotel Magazin de presă Restaurant
Centru comercial Transport public

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Detectoare de fum/incediu Fibră optică Tablou de distribuție

Ferestre care se deschid

Lift
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