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Descriere
Opera Center II asigură aproximativ 3.300 mp de moderne spaţii de
birouri, repartizate pe 8 etaje. Suprafaţa medie pe etaj este aproximativ
435 mp. Spaţii de parcare sunt prevăzute în subteran, la parcarea direct
în faţa clădirii, precum şi în străzile înconjurătoare.

Descrierea localizării
Centrul de afaceri este situat într-una dintre cele mai exclusiviste zone
din Bucuresti - Cotroceni, aproape de Piata Operei.

Opera Center II București, Str. Nicolae Staicovici 2

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m

2

2

București, Str. Nicolae Staicovici 2

Birou disponibil:

1.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Cotroceni, Eroilor

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3300 m

Birou disponibil : 1.000 m

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2
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Spațiu birou minim de
închiriat :

250 m

Coeficient Add-on: 5 %

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 30 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2001

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Opera-Center-II


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: Renault, Stoica & Associates,
Omnimpex, Laboratoires Servier.

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Hotel
Parcare publică Restaurant

Mochetă Tavan fals Ventiloconvectoare cu 4 țevi Fibră optică
Tablou de distribuție Detectoare de fum/incediu

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie

Lift
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