
Homepage /  Clasa A / CITY BUSINESS CENTER

Descriere
Suprafața total construită este de 15574 mp din care un subsol tehnic
de 1036 mp, un etaj comercial la parter, 11 etaje de birouri , un etaj
tehnic si o terasă.
Clădirea a fost renovată si reabilitată complet in perioada 2016-2017
astfel încât starea tehnică este foarte bună atât la interior cât și la
exterior.

Birourile sunt nou renovate (instalație electrică nouă, tavan casetat nou,
iluminat LED, senzor detecție fum, sprinklere, mochetă nouă, ușă nouă,
ventiloconvector nou). 

CITY BUSINESS CENTER 031041 București, 3, NERVA TRAIAN ST.

Cost chirie birouri (m  / lună)

16 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

700 m
Spațiu birou minim de închiriat: 32 m
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031041 București, 3, NERVA TRAIAN ST.

Cost chirie birouri (m  / lună)

16 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Romană, Piața Unirii

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 13000 m

Birou disponibil : 700 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

32 m2
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Pe fiecare etaj există câte 2 grupuri sanitare pentru femei si barbați in
stânga si dreapta lifturilor, dotate cu lavoare, 2 closete, , oglinzi,
suporturi de hârtie igienică.

Întreaga clădire este dotată cu ventiloconvectoare noi ,sisteme HVAC,
cu posibilitatea reglarii temperaturii independentă.

Spațiile dețin instalații electrice, de apă, canalizare, gaze naturale,
instalații sanitare, încălzire, climatizare în perfectă stare de funcționare
.

Birourile sunt compartimentate cu pereți si se pot face modificări de
compartimentare si reamenajare conform cerințelor clientului.

Există sistem de supraveghere video pentru spațiile comune .

Spațiile sunt dotate cu instalație anti-efracție și anti-incendiu printr-un
sistem electronic de avertizare în caz de incendiu în fiecare diviziune a
spațiului; sunt dotate cu uși pentru
ieșiri de urgență, grup electrogen de rezervă, rețea voce-date,
ascensoare , sisteme de securitate și pază, sisteme de monitorizare și
administrare automatizată a clădirii .

Spațiile sunt predate la cheie dotate complet cu mochetă si jaluzele noi,
corpuri de iluminat montate in toate spațiile.

Accesul se realizează pe baza unor cartele cu pontare (in lobby si pe
etaj). 
Serviciul pază si pompieri 24/7. 
La parterul clădirii există magazinul Mega Image si in curând
Restaurant.
Fiecare chiriaș iși poate alege furnizorul de internet.

Descrierea localizării

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 95%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 16 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

6 luni

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1996

Anul renovării: 1 august 2017

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

City Business Center este o clădire cu spații de birouri de inchiriat
situată lângă Bulevardul Unirii, in zona ultracentrala a Bucurestiului.
Cladirea este amplasata la intersectia strazii Nerva Traian cu Bulevardul
Unirii, strada Nerva Traian nr 3., sector 3.
Locația beneficiază de o accesibilitate excelentă cu automobilul și
acces în imediata vecinătate la toate la principalele magistrale de
metrou si autobuze.

Cameră pentru copii Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri Bowling Business Club Cafenea
Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM) Cinema
Zonă comercială Centru de conferinte Servicii de curierat Fitness
Florărie Hair Stylist Hotel Grădiniță
Spălătorie Vestiar cu dușuri Centru medical Magazin de presă
Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie Oficiu poștal
Restaurant Zonă comercială Centru comercial Dusuri
Showroom Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Piscină
Agentie de turism Wellness & Spa Magazin de vinuri Parc în apropiere
Transport public Benzinărie Parking included in rent

Control acces pe zone Supraveghere video (CCTV) Tablou distribuție IP Designul atractiv al zonelor
comune

Cameră server Sistem antiincendiu Spații sociale Spații de depozitare la subsol
Compartimentare Mochetă HVAC Sistem de alarmă
Ventiloconvectoare cu 2 țevi Sistem modern de

telecomunicații
Detectoare de fum/incediu Sprinklere
Tablou de distribuție Finisaje de calitate

Tavan fals Control acces



Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Contoare individuale

Geamuri termopan Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme

Pază permanentă Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire
Administrație și management
proprietate

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi
Chicinete complet echipate Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități

Generator de rezervă Power generator Alimentare dublă

Lift
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