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Descriere
Cladirea de birouri este amplasata in zona 13 Septembrie din Bucuresti.
Fiind lansata pe piata in martie 2006 proprietatea dispune de o
suprafata inchiriabila de 7.833 de metri patrati, pe o structura pe
inaltime de doua etaje subterane, parter, mezanin si zece etaje.
Descriere parametri tehnici si servicii:

A. Exterior (fatade)
- Placari exterioare cu materiale compozite;
- Vitrari cu geam securizat, termo si fono izolate;
- Tamplarie exterioara de aluminiu;
- Pereti cortina;

Tati Center 050881 București, Bulevardul Tudor Vladimirescu,
nr. 45

Cost chirie birouri (m  / lună)

10  -  12 €/m  + TVA

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

6.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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050881 București, Bulevardul Tudor Vladimirescu,
nr. 45

Cost chirie birouri (m  / lună)

10  -  12 €/m  + TVA

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

6.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: 13 Septembrie

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 7834 m

Birou disponibil : 6.500 m

Birouri de închiriat : -
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B. Interior 
- Ferestre cu deschidere din interior manual si cu actionare electrica;
- Tavan suspendat casetat;
- Pardoseala suprainaltata, acoperita cu mocheta pentru trafic intens;
- Iluminat cu panouri LED

C. Sistem acces
- Sistem de control acces si pontaj la intrarea in cladire;
- Sistem control acces pe fiecare etaj;

D. Ascensoare 
- 3 lifturi de persoane Otis (1,6 m/s);

E. Sistem climatizare automatizata si sistem ventilatie
- Sistem de climatizare LG multisplit cu distribuitor – 5 unitati interne
pe o unitate exterioara – exista 24 aparate de aer conditionat/etaj si
sistem ventilatie;
- Sistem de ventilatie cu aport de aer proaspat si 2 recuperatoare de
caldura de 1000 mc/h pe fiecare etaj;

F. Sistem detectie si alarmare incendiu
- Centrala incendiu cu monitorizare 24 h/zi cu difuzoare pentru anunturi
in caz de forta majora;
- Hidranti sub presiune;
- Hidranti, coloana uscata;
- Iluminat de urgenta;
- Scara exterioara de incendiu;
Nota: Put de adancime care asigura o rezerva de apa in caz de
necesitate;

G. Incalzire
- Centrala termica proprie de 900Kw cu sistem de pompare/control
temperatura;

H. Putere instalata
- Putere electrica 1000Kw cu transformator propriu;

Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m

Coeficient Add-on: 15 %

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 10  -  12 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 44 locuri -

Subsol 14 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2005

file:///calculator-chirie-birouri/Tati-Center


I. Sistem avarie retea electrica
- Generatoare electrice automatizate de 50 si 275 kva in caz de avarie a
retelei, pentru alimentarea circuitelor de siguranta a cladirilor;

J. Retea telecomunicatii
- Fibra optica si infrastructura pentru date si voce – cablaj internet,
telefonie, etc;

K. Sistem supraveghere video si paza
- Paza proprie si monitorizare video 24 h/zi;

L. Servicii de interventie rapida externa BGS

M. Receptie la parter

N. Administrare si servicii de interventie inclusiv curatarea ferestrelor
exterioare si mentinerea cailor de acces si a parcarii in conditii optime
chiar si in cazul ninsorilor abundente

O. Presa compactare deseuri de hartie si carton

Descrierea localizării
- la intersectia dintre Calea 13 Septembrie si Sos. Panduri 
- vecinatati: Monitorul Oficial, Palatul Parlamentului, Marriot Grand
Hotel
- mijloace de transport in comun autobuze liniile: 385, 226, 122 si
tramvaie liniile: 10, 11, 8, 25
- distanta pana la cele doua statii de metrou Izvor si Academiei – 1 –
1,5 km

Anul renovării: -

Chiriași: -



Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Bar Buticuri Cafenea Cantină
Spălătorie auto Cinema Zonă comercială Centru de conferinte
Servicii de curierat Fitness Hair Stylist Hotel
Grădiniță Spălătorie Magazin de presă Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Zonă comercială Centru comercial Supermarket Magazin de vinuri
Parc în apropiere Transport public Benzinărie Parking included in rent

Control acces pe zone Încălzire centrală Fibră optică Sistem de alarmă
BMS Tablou distribuție IP Cameră server Supraveghere video (CCTV)
Tavan fals Ventiloconvectoare cu 4 țevi Finisaje de calitate Sistem modern de

telecomunicații
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Detectoare de fum/incediu Compartimentare Mochetă
Designul atractiv al zonelor
comune

Podea înălţată Sistem termoficare

Contoare individuale

Ferestre care se deschid

Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Recepţie
Deszăpezire

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare



Lift

Additional power supply from
generator

Generator de rezervă Alimentare dublă Power generator
Generator de urgenţă

Lift Lifturi de mare viteză
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