
Homepage /  Clasa A / Riverside Tower

Descriere
Riverside Tower este o clădire de birouri cu S+P+M+14+15 et tehnic ,
bucurându-se de o vedere splendidă şi o amplasare deosibită în zona
Grozaveşti, pe malul Dâmboviţei. Cladirea poate fi oferita complet
mobilata cu statii de lucru, sali de sedinta , sali de conferinta, sali de
protocol,  birouri directoriale etc si utilata, fiind una dintre singurele
cladiri de birouri cu o suprafata inchiriabila de 13.248,99 mp care oferta
aceasta facilitate. Este dotata cu 6 lifturi de mare viteza, 3 dintre ele
lifturi panoramice.

Riverside Tower 060204 București, Splaiul Independentei 291 - 293

Cost chirie birouri (m  / lună)

11.5  -  13.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,40 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

12.980 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m
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Cost chirie birouri (m  / lună)

11.5  -  13.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,40 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

12.980 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Podul Basarab

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 13249 m

Birou disponibil : 12.980 m

Birouri de închiriat : 1000 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
Proprietatea este situată la 200 m distanta de statia de metrou
Grozavesti si de mijloacele de transport supraterane: tramvaie ,
autobuze , exista statie de autobuz in fata imobilului.
In imediata vecinatate se afla Carrefour Orhideea, Pasajul Grozavesti ,
Universitatea Politehnica, Mall Afi Cotroceni.

Accesul in locatie se face din doua artere: Splaiul Independentei , artera
principala , cu 2 sensuri de mers si din strada secundara Lt. Stefan
Marinescu.

Spațiu birou minim de
închiriat :

250 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 11.5  -  13.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,40 € /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 - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: 1 ianuarie 2017

file:///calculator-chirie-birouri/Riverside-Tower


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Chiriași: -

Locuri de parcare pentru
biciclete

Bancomat (ATM) Parcare publică Parc în apropiere
Transport public

Izolare fonică Control acces pe zone BMS Tavan fals
Compartimentare Sistem de alarmă Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Fibră optică
Finisaje de calitate

Mechanical ventilation Spații sociale Designul atractiv al zonelor
comune

Spații de depozitare la subsol
Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Mochetă Tablou de distribuție Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu
Detectoare de fum/incediu HVAC Control acces

Contoare individuale Contoare

Geamuri termopan Ferestre înclinate

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Pază permanentă Recepţie
Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități
Pază
Curatarea ferestrelor exterioare

Administrație și management
proprietate



Lift

Additional power supply from
generator

Generator de urgenţă Sursa UPS

Lifturi de mare viteză
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