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Descriere
Spatiul este compus din 2 cladiri: Sediul I 689mp si Sediul II 515 mp, cu
o parcare comuna ce poate gazdui cu un numar de 25 de masini.
Cele doua sedii beneficiaza de un corp separat, dar care deserveste
ambele cladiri (o camera + zona asteptare) cu destinatie paza.
 
Spatiul se poate livra partial mobilat (80% mobilier).

Descrierea localizării

Metalurgiei 87 041837 București, Bd. Metalurgiei 87

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

1.204 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

041837 București, Bd. Metalurgiei 87

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA

2

2

2

Birou disponibil:

1.204 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Berceni

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1204 m

Birou disponibil : 1.204 m

Birouri de închiriat : 353 m , 252 m , 336 m , 263 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Servicii

Metalurgiei 87 se afla in imediata apropiere a intersectiei Sos Berceni
cu B-dul Metalurgiei, la 100 de metri de statia de metrou Dimitrie
Leonida (M2) – (Berceni, Dimitrie Leonida, Piata Sudului, Tineretului,
Unirii, Universitate, Victoriei, Pipera).

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8  -  12 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 25 locuri -

Subsol - -

Bancomat (ATM) Florărie Grădiniță Parcare pentru vizitatori
Centru comercial Supermarket Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/Metalurgiei-87


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Compartimentare Control acces Supraveghere video (CCTV) HVAC
Spații sociale Încălzire centrală Detectoare de fum/incediu Tablou de distribuție
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Fibră optică Cameră server Tavan fals
Sistem de alarmă

Contoare individuale

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi
Administrație și management
proprietate

Pază


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Metalurgiei 87
	Necessary Cookies
	Geodate

	Analytics
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Descrierea localizării
	Informații financiare
	Parcare
	Servicii
	Specificații
	Detalii tehnice
	Metri
	Ferestre
	Servicii asigurate în clădirea


	Your choice regarding cookies on this site


