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Descriere
- Spatiu de birouri clasa A+
- Un spaţiu neconvenional gândit de unul dintre cei mai cunoscuţi
arhitecţi ai momentului: Dorin Ştefan
- Clădire funcţională din 2011
- Conexiune rapida cu magistralele de metrou 1 şi 2
- Doar 10 minute cu maşina până în centrul oraşului, 10 minute faţă de
şoseaua de centură

Unirii Factory 030137 București, Splaiul Unirii 247-251

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

560 m
Spațiu birou minim de închiriat: 280 m
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030137 București, Splaiul Unirii 247-251

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

560 m
Spațiu birou minim de închiriat: 280 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Vitan

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1100 m

Birou disponibil : 560 m

Birouri de închiriat : 281 m

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

280 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 11 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 6 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Unirii-Factory


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Cantină Spaţiu de depozitare în garaj Transport public

Spații de depozitare la subsol Supraveghere video (CCTV) HVAC Detectoare de fum/incediu
Sistem de alarmă Încălzire centrală Sistem antiincendiu Compartimentare
Cameră server Control acces

Pază

Sursa UPS

Lift
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