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Descriere
Arhitectura modernă, designul deosebit, calitatea materialelor şi
finisajelor, toate proiectate şi construite pentru o clădire de clasa A,
contribuie la confortul şi imaginea chiriaşilor ai RAMS Bussiness Center,
asigurând persoanelor care lucrează sau vizitează această clădire o
ambianţă plăcută şi civilizată.

Clădirea de birouri de clasa A, RAMS CENTER, este situată în imediata
vecinătate a Hypermarketului Cora Pantelimon, oferind un avantaj
important celor obişnuiţi cu un program de lucru extins, program ce nu
le mai permite efectuarea cumpărăturilor necesare, programul extins
până la ora 22.00 al acestui Hypermarket şi a galeriei comerciale
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Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.860 m
Spațiu birou minim de închiriat: 300 m
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De la proprietar

Sergiu Ioanovici
SC Rams Business
Park
+40 72 808 3973
+40 21 255 3645
+40 21 255 3645
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adiacente, permiţând, din acest sens, o mai bună administrare a
timpului angajaţiilor instituţiei pe care o conduceţi. 

Construită conform celor mai înalte standarde de calitate, clădirea
RAMS Bussiness Center reprezintă alegerea ideală pentru companii sau
instiţuţii ce îşi doresc un sediu reprezentativ, motiv pentru care aceasta
a fost aleasă deja drept sediu de companii importante.

Un avantaj extrem de important al RAMS Bussiness Center îl constituie
faptul că managementul acestei clădiri de birouri este constituit dintr-o
echipă cu experienţă de peste 10 ani în administrarea activelor
imobiliare, având la dispoziţie un serviciu tehnic, ce acoperă toate
specialităţile necesare în administrarea clădirii de birouri, compus din
specialişti care au participat, pas cu pas, la întregul proces de
construcţie al RAMS Bussiness Center.

Descrierea localizării
RAMS Bussiness Center beneficiază de amplasare excepţională, cu
acces auto şi pietonal facil datorită diversităţii mijloacelor de transport
în comun care deservesc zona (metrou - staţiile Republica şi
Pantelimon, tramvai - liniile 14, 46, 55, autobuze - liniile 146, 147, 246,
346, 401, 410, 429, 430, 459, 461, maxi taxi - 701, 717), cât şi de o
accesibilitate rapidă spre centrul Capitalei datorită bulevardelor pe 3
benzi care permit accesul spre şi dinspre RAMS Bussiness Center, atât
spre şi dinspre centrul capitalei, axa Unirii - Victoriei, cât şi spre şi
dinspre Aeroporturile Băneasa şi Otopeni, pe axa Pipera - Fundeni.

RAMS Bussiness Center se află la doar 5 minute de Autostrada
Bucureşti - Constanţa şi linia de centură a Capitalei, iar datorită
poziţionării sale poate fi accesată şi de camioanele de mare tonaj fără
plata de taxe către Primăria Bucureşti, un avantaj important în cazul
relocărilor de mărime mare.

Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 11798 m

Birou disponibil : 1.860 m

Birouri de închiriat : 929 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

300 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 84%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7  -  9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Parcare exterioară 100 locuri -

Subsol 60 locuri -

Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: CHEQUE DEJEUNER ROMANIA,
ENEL MUNTENIA DISTRIBUTIE
ROMANIA, EPTISA ROMANIA,
ELCOMEX ROMANIA, IMI
INTERNATIONAL ROMANIA,
VALORIS PARTNER TRANS
ROMANIA, EFACEC, RAMS
BUSINESS PARK

Bancă Bancomat (ATM) Centru comercial Transport public

Tablou distribuție IP Detectoare de fum/incediu Sistem antiincendiu BMS
HVAC Supraveghere video (CCTV) Podea înălţată Sistem de alarmă
Spații de depozitare la subsol Finisaje de calitate Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Sistem modern de
telecomunicații

Control acces Fibră optică



Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Pază permanentă Recepţie Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi

Alimentare dublă

Lifturi de mare viteză
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