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Descriere
<p>Spatii de birouri cu o suprafata de inchiriat de 1600 mp, impartiti pe
2 nivele, plus un spatiu de productie/ birouri (400 mp) la parter astfel:
</p>
<p>- Spatiu de birouri in suprafata de 850 mp situati la ETAJ I</p>
<p>- Spatiu de birouri in suprafata de 820 mp situati la ETAJ II</p>
<p>- Spatiu de productie cu o suprafata de 400 mp, impartita in demisol
de 180 mp si deasupra spatii de birouri de 220 mp.</p>
<p>Cladirea este deservita de un lift cu o capacitate de 8 persoane
(700kg). Toate spatiile au inaltime cuprinsa intre 5.5-6.5 m si se pot
compartimenta in functie de cerintele chiriasului. De asemenea,
ferestrele sunt inalte, peste 3.50 m.</p>

ICPE Electrocond 030138 București, Splaiul Unirii 313

Cost chirie birouri (m  / lună)

5.5  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 120 m
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030138 București, Splaiul Unirii 313

Cost chirie birouri (m  / lună)

5.5  -  9 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

1.600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 120 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Bld. Unirii, Vitan

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2400 m

Birou disponibil : 1.600 m

Birouri de închiriat : 800 m , 400 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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<p>Spatiile sunt dotate cu aparate de aer conditionat de plafon si de
perete.</p>
<p>Inaltimea spatiului este de 5,50m. Toate spatiile de birou au ferestre
mari (3.5 m inaltime), cu geamuri termopan care se deschid, permitand
o buna luminozitate si aerisire a birourilor.</p>

Descrierea localizării
<p>Imobilul este situat intr-un parc compercial pe Bd. Unirii nr. 313, in
incinta din spatele Magazinului Auchan Vitan, avand iesire atat in Calea
Vitan, cat si pe Splaiul Unirii.</p>
<p>Imobilul se afla la o distanta de 100 m fata de statia de autobuz
pentru liniile 123,124,135 si la 10 minute de mers pe jos fata de statiile
de metrou Dristor si Mihai Bravu.</p>
<p>In aceeasi incinta se afla si cunoscuta sala de sporturi si MMA “
AKIMBO GYM”, iar in apropiere se afla Mall Vitan, Targul Autovit,
Kaufland Vitan, precum si Vitantis Mall, cu hipermarketul Carrefour si
magazinul Praktiker.</p>
<p>Imediat la iesirea din incinta se afla magazinul Auchan Vitan, statii
de taxi, piata si diverse alte magazine, spalatorii, etc. </p>
<p> </p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

120 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 5.5  -  9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 30 locuri 50 €

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1990

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Parcare pentru vizitatori Oficiu poștal Centru comercial Transport public

Izolare fonică Mochetă Tavan fals Compartimentare
Fibră optică Cameră server Control acces pe zone Spații de depozitare la subsol
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Tablou de distribuție Încălzire centrală Supraveghere video (CCTV)
Control acces Sistem modern de

telecomunicații
Finisaje de calitate

Contoare

Ferestre care se deschid Geamuri termopan Jaluzele uniforme

Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Întreţinere şi reparaţii lifturi
Pază Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități

Alimentare dublă

Lift
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