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Descriere
<p>Construita si detinuta de unul dintre liderii pietei de investitii
imobiliare din Romania - Anchor Grup, Anchor Plaza a reprezentat o
inovatie in segmentul comercial din Bucuresti, fiind prima cladire de
birouri integrata unei scheme de retail. Cu o arhitectura contemporana
si functionala, Anchor Plaza este structurata pe un nivel in subteran,
parter si 12 etaje superioare, oferind chiriasilor sai planuri eficiente si
posibilitati multiple de partitionare. Amplasarea in imediata vecinatate
a unuia dintre cele mai cunoscute centre comerciale din Bucuresti
asigura cladirii Anchor Plaza o vasta gama de facilitati, precum: o zona
extinsa pentru parcare, cinema Movieplex cu 11 ecrane, o gama larga
de restaurante si cafenele, centru de fitness operat de World Class

Anchor Plaza 1000 București, Bd. Timisoara 26

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,61 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

1.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 100 m
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Birou disponibil:

1.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 100 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Bld. Tmișoara

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 25319 m

Birou disponibil : 1.000 m

Birouri de închiriat : 294 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Romania, salon de infrumusetare, curatatorie, spalatorie auto, servicii
bancare, precum si un supermarket Mega Image.</p>

Descrierea localizării
<p>Unul din avantajele majore ale cladirii Anchor Plaza consta in
amplasarea acesteia pe rutele inverse de trafic, atat pe Podul Grant cat
si pe Pasajul Basarab, fapt ce imbunatateste semnificativ
accesibilitatea in zona. In plus, toate mijloacele de transport se afla in
imediatata apropiere, cladirea fiind astfel bine deservita de statia de
metrou Lujerului - la doar 500 m distanta, si de asemenea de linia
tramvaiului 41 (metrou usor), precum si de alte linii importante de
autobuz si tramvai.</p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

100 m

Coeficient Add-on: 9 %

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 13 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,61 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 105 locuri -

Subsol 150 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2005

Anul renovării: 1 decembrie 2011

file:///calculator-chirie-birouri/Anchor-Plaza


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Chiriași: Adobe Systems Romania, Carrefour
Romania, Credit Europe Bank, Credit
Europe Leasing, Credit Europe
Asigurare-Reasigurare, Finance
Broker, Agroalim, Caroli, Clinica
Polisano, Anchor Grup

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Cafenea

Spălătorie auto Bancomat (ATM) Cinema Zonă comercială
Fitness Florărie Hair Stylist Hotel
Spălătorie Centru medical Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Farmacie Oficiu poștal Restaurant Centru comercial
Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Agentie de turism Wellness & Spa
Parc în apropiere Transport public

Cameră server Audio warning system BMS Spații de depozitare la subsol
Supraveghere video (CCTV) Tablou de distribuție Fibră optică Finisaje de calitate
Control acces pe zone Podea înălţată Detectoare de fum/incediu Mechanical ventilation
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Tavan fals Ventiloconvectoare cu 2 țevi Sistem antiincendiu
Control acces HVAC Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Mochetă Sprinklere Încălzire centrală Designul atractiv al zonelor
comune

Contoare individuale Contoare



Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Uși din lemn Ferestre care se deschid

Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Pază Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază permanentă Deszăpezire
Recepţie Administrație și management

proprietate

Power generator Generator de urgenţă Sursa UPS Generator de rezervă
Alimentare dublă

Lifturi de mare viteză


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Anchor Plaza
	Necessary Cookies
	Geodate

	Analytics
	Descriere

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


	Your choice regarding cookies on this site
	Lift



