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Descriere
<p>Vitan Business Center are o suprafata de 3800 mp, avand ca adresa
postala Calea Vitan nr. 23C, a fost construit in regim S+P+7E, fiind
destinat in exclusivitate activitatii de birouri.</p>
<p>Suprafata standard a unui etaj este de aproximativ 400 mp de spatiu
pentru birouri, avand 8 metri de spatiu liber intre peretele principal si
perimetrul coloanelor interioare. Spatiile de birouri permit configurarea
tip compartimente sau open space, in functie de destinatia dorita si
nevoile clientului. Pardoseala este flotanta, pentru a masca firele si
cablurile inestetice. Intreaga cladire este deservita de o scara de acces
cit si 2 lifturi panoramice Techno de 8 persoane si unul de 6 persoane,
cu acces direct de la parter pentru a asigura traficul pe verticala. Vitan

Vitan Business Center 031282 București, Calea Vitan 23C

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA

2

2

2

Birou disponibil :

855 m
Spațiu birou minim de închiriat: 80 m
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031282 București, Calea Vitan 23C
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Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

855 m
Spațiu birou minim de închiriat: 80 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Vitan

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3000 m

Birou disponibil : 855 m

Birouri de închiriat : 180 m , 80 m , 400 m , 195 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Business Center este construit in conformitate cu standardele
antiseism si dispune de 12 stalpi de rezistenta. Incalzirea se poate face
atat pe gaz cat si electric, in functie de alegerea clientului. Fiecare etaj
are o camera proprie unde se poate instala serverul. Exista 3 grupuri
sanitare pe etaj. Accesul se face pe baza de cartela. Centrala proprie
este anti-incendiu, avand rezerva proprie de apa. Birourile ofera o
panorama deosebita, cu vedere inspre Bucuresti Mall, Bld. Decebal, Bd.
Unirii. De asemenea ele beneficiaza de lumina naturala pe tot parcurul
zilei. Cladirea dispune de receptie de la 07:00 la 20:00 si paza 24 h.
Cladirea de birouri dispune de o parcare de 25 de locuri.</p>

Descrierea localizării
<p>Cladirea este situata la 10 minute de Piata Unirii, 2 minute de
Bucuresti Mall (Mall Vitan) si in imediata vecinatate a Pietii Vitan, unde
puteti gasi Mega Image, Volksbank si Pro Credit Bank, Vodafone,
Telekom si o gama diversa de magazine si restaurante.</p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

80 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 72%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 8 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 13 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: ISRA Center, Intersnack, Analytika,
AMSBG, Allevo

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM) Cinema
Zonă comercială Centru de conferinte Servicii de curierat Fitness
Florărie Hair Stylist Hotel Grădiniță
Spălătorie Centru medical Magazin de presă Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Zonă comercială Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket
Agentie de turism Wellness & Spa Magazin de vinuri Transport public

Finisaje de calitate Tablou distribuție IP Încălzire centrală Podea înălţată
Mechanical ventilation Sistem de alarmă Detectoare de fum/incediu Tavan fals
Sistem antiincendiu Compartimentare HVAC Sistem modern de

telecomunicații
Audio warning system Control acces Cameră server Supraveghere video (CCTV)
Izolare fonică Tablou de distribuție Control acces pe zone Spații de depozitare la subsol
Ventiloconvectoare cu 2 țevi

Contoare Contoare individuale

Ferestre care se deschid Geamuri termopan



Alimentare electrică

Lift

Pază permanentă Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază
Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Curatarea ferestrelor exterioare Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități

Generator de urgenţă Generator de rezervă

Lift
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