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Descriere
Avand o suprafata impresionanta (peste 70 hectare), A1 Business Park
este primul proiect de anvergura adresat companiilor mici si mijlocii
aflate in cautarea unui spatiu de calitate, fie el depozit, spatiu comercial
sau birou. Noul concept va aduce peste 200.000 mp de spatii moderne
intr-o zona de afaceri foarte cunoscuta. Cladirile din proiect au fost
gandite sa ofere flexibilitate atat in ceea ce priveste spatiul, cat si
momentul ocuparii avand unitati cu dimensiuni incepand cu 140 mp.
Cladirea de birouri independenta este gandita sa ofere spatiul ideal
companiilor din parc cu un numar mare de angajati sau furnizorilor de
servicii, oferind 3.600 mp dispusi pe 4 etaje.
Cu suprafate incepand de la 240 mp, cladirea reprezinta o alternativa

A1 Business Park București, Autostrada A1

Cost chirie birouri (m  / lună)

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

3.600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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București, Autostrada A1

Cost chirie birouri (m  / lună)

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

3.600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Militari

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3600 m

Birou disponibil : 3.600 m

Birouri de închiriat : 150 m , 600 m , 900 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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foarte eficienta financiar la cladirile de birouri din oras, in conditiile unei
specificatii tehnice foarte bune.

Descrierea localizării
Pozitionat in cel mai important perimetru logistic al Bucurestiului, la
doar 2 km. de actuala centura, A1 Business Park beneficiaza din plin de
infrastructura excelenta a zonei. Cu legatura directa la principala ruta de
transport a Romaniei (autostrada Bucuresti-Pitesti), proiectul ofera
vizibilitate si acces facil catre Bucuresti, precum si restul tarii.

Spațiu birou minim de
închiriat :

150 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: Melnda Instal, Genesys, Bravo
Group, Tecnology com, Einhell, DHL
Freight

Parcare pentru vizitatori

HVAC Ventiloconvectoare cu 4 țevi Supraveghere video (CCTV) Sprinklere
BMS Podea înălţată Sistem antiincendiu

Pază permanentă Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Întreţinere şi reparaţii lifturi

Lift
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