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Descriere
Cladirea are o fundatie de beton armat, cu inchideri perimetrale din
caramida. Compartimentarea este din caramida, planseul dintre etaje
este din beton, iar acoperisul din sarpanta cu invelitoare din tigla.
Fiecare etaj este prevazut cu cate doua grupuri sanitare.
Accesul in cladire se poate face printr-o intrare principala si doua
secundare.
Incalzirea se realizeaza centralizat, cu ajutorul unor centrale termice cu
functionare pe gaz. Cladirea este prevazuta cu instalatie de aer
conditionat, sistem de supraveghere video si alarma.

First Building 030925 București, Delea Noua

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m

2

2

030925 București, Delea Noua

Birou disponibil:

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m

2

2

Preț vânzare: 485000M €

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri de vânzare

Localizare: Muncii, Decebal

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 325 m

Birou disponibil : 100 m

Birouri de închiriat :

2

2
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Descrierea localizării
Locatie centrala, intre Piata Alba Iulia si Piata Muncii, cu acces facil din
orice zona a Bucurestiului (Centru, Soseaua de Centura , Autostrazile A2
si A3). Piata Alba Iulia este un punct imposrtant al orasului, aici
intalnindu-se 4 artere importante: Bd. Decebal, Soseaua Mihai Bravu,
Bd. Basarabia si Calea Calarasilor.
Ca puncte de atractie in zona, putem mentiona Parcul National
impreuna cu stadionul Arena Nationala, Centrul Comercial; Unirea si
Bucuresti Mall.
Consideram ca proprietatea beneficiaza de un acces foarte bun, datorita
conexiunii foarte bune cu restul orasului prin transport public.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 69%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

file:///calculator-chirie-birouri/first-building


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Bar Cafenea Bancomat (ATM) Zonă comercială
Florărie Hotel Restaurant Spaţiu de depozitare în garaj
Supermarket Transport public

Compartimentare Mochetă Spații de depozitare la subsol Designul atractiv al zonelor
comune

Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem termoficare Spații sociale

Jaluzele uniforme Geamuri termopan Ferestre care se deschid Uși din lemn
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