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Descriere
Key Logistic Center include, de asemenea,o cladire de birouri moderna,
cu 2300 mp, pe trei niveluri, clasa A. Cladirea de birouri KLC este
recunoscuta pentru arhitectura sa unica si spatiul deschis.

Descrierea localizării
Unul dintre principalele avantaje ale Key Logistic Center este locația
strategică.Centrul are acces direct la Soseaua de Centura Bucuresti si
doar la câteva sute de metri distanta de autostrada Bucuresti-Pitesti.

Key Logistic Center 077040 București, Soseaua de Centura 13A

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

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

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2250 m

Birou disponibil : 1.875 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

100 m2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-a
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/18/b57c49c70d530ae3f0ec4478d4652f3a523fd38b.jpeg 


KLC este la câțiva pași de Carrefour hypermarket in zona Militari. Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7  -  9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 3 luni
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iulie 2006

Anul renovării: -

Chiriași: Royal Canin, Dr. Oetker, Editura
Litera, Deceuninck,
FrieslandCampina, etc.

file:///calculator-chirie-birouri/key-logistic-center-1


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Parcare pentru vizitatori Parcare publică Centru comercial Transport public

Spații sociale Tavan fals Compartimentare Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

HVAC Finisaje de calitate Detectoare de fum/incediu Sprinklere
Tablou de distribuție Încălzire centrală Sistem antiincendiu Cameră server
Control acces

Contoare

Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme Geamuri termopan Ferestre înclinate

Îngrijirea spaţiilor verzi Administrație și management
proprietate

Pază Chicinete complet echipate
Deszăpezire Pază permanentă

Curatarea ferestrelor exterioare

Generator de rezervă Alimentare dublă
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