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Descriere
Mindspace este un furnizor global în creștere rapidă de spațiu
coworking elegant și inspirat pentru echipe de toate dimensiunile.
Mindspace București se află în zona aglomerată a Oficiilor Oficiale,
alăturându-se celorlalte 24 de spații ale Mindspace din marile orașe ale
lumii, din Germania, S.U.A., Olanda, Polonia și Israel. Mindspace
proiectează spațiu de lucru uluitor prin birouri private, saloane creative,
săli de întâlnire complet echipate și bucătării în plan deschis.

Comunitatea diversă a companiilor membre se bucură de evenimente
săptămânale de networking, întâlniri profesionale și ore fericite într-o
atmosferă de colaborare. Unii dintre membrii noștri sunt Barclays,

Mindspace City Offices 041312 București, 2-4A, Oltenitei Road, Bucharest

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m
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041312 București, 2-4A, Oltenitei Road, Bucharest

Birou disponibil:

900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 1000 m

Birou disponibil : 900 m

Birouri de închiriat : 1 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 10 m2
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Microsoft, Yahoo, Agoda, Expedia, Booking.com și Stabilo.

Toate birourile noastre sunt deschise non-stop pentru membrii noștri. Ai
o întâlnire de afaceri în Berlin sau Londra? Nici o problema! Membrii
noștri au acces gratuit la toate birourile noastre din întreaga lume.
Rezervați acum un tur!

Descrierea localizării
Mindspace București se află în zona plină de birouri a orașului,
alăturându-se celorlalte 24 de spații ale Mindspace din orașe ale lumii
orașului din Germania, S.U.A., Olanda, Polonia și Israel. Mindspace
proiectează spațiu de lucru uluitor prin birouri private, saloane creative,
săli de întâlnire complet echipate și bucătării în plan deschis.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 10%

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 - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2018

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Centru de conferinte Parcare publică

Control acces Încălzire centrală Detectoare de fum/incediu Designul atractiv al zonelor
comune

Sistem antiincendiu Ventiloconvectoare cu 4 țevi Spații sociale Sistem de alarmă

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

cu dizabilități

Alimentare dublă

Lift
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