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Descriere
HBC reprezinta o cladire moderna, insumand o suprafata totala de
20.000 mp eliberata in 2 faze:
I. 8.000 mp reprezentand spatii pentru birouri, show – room, spatii
comerciale;
II. faza a 2-a reprezentand inca 12.000 mp va fi finalizata in anul 2017.
Actualmente a fost demarata actiunea, vechile cladiri fiind demolate
pregatindu-se terenul, iar procedura de proiectare a cladirii fiind in curs
de desfasurare.
Printre obiectivele principale ale HBC, ar fi sprijinirea firmelor prin

Helios Business Center,
Pallady

032258 București, Bd. Theodor Pallady 47

Cost chirie birouri (m  / lună)

7.5  -  9.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

2.320 m
Spațiu birou minim de închiriat: 220 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Titan

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 8030 m

Birou disponibil : 2.320 m

Birouri de închiriat : 900 m , 1200 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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asigurarea infrastructurii si a unui pachet de servicii profesional.

Descrierea localizării
Cladirea HBC este pozitionata intr-o zona aflata in plina dezvoltare si cu
acces rapid catre toate mijloacele de transport in comun, inclusiv
metrou, statii aflate chiar in fata cladirii, fiind ideala pentru companiile
care doresc un sediu reprezentativ si vor sa evite aglomeratia zonelor
centrale.

Spațiu birou minim de
închiriat :

220 m

Coeficient Add-on: 3.9 %

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 7.5  -  9.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 120 locuri 50 €

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 septembrie 2006

file:///calculator-chirie-birouri/helios-business-center-pallady


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: BRD - Groupe Société Générale,
SUBARU MOTORS
TRADING,MUTIVAC ROMANIA,, IREN
COMPUTERS, AYSAN RAFT,JACOB
GARDENS,FUTURE TOOLS
CONSTRUCTION,EXPERT
PROIECT,CANGO TECHNOLOGIES
,ROUTE CONSTRUCT,ERICSSON
TELECOM. ROMANIA

Bancă Bancomat (ATM) Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Centru comercial Transport public

Sistem modern de
telecomunicații

Tavan fals Mochetă Compartimentare
Supraveghere video (CCTV) Fibră optică Încălzire centrală

Finisaje de calitate Cameră server Tablou de distribuție Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Ventiloconvectoare cu 2 țevi Sistem antiincendiu Detectoare de fum/incediu Control acces

Contoare individuale

Ferestre care se deschid Uși din lemn Geamuri termopan

Administrație și management Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire



Alimentare electrică

Lift

proprietate Pază Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi
Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare

Alimentare dublă Generator de rezervă

Lift
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