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Descriere
AFI Tech Park este un campus de business de clasa A, ce va oferi o
suprafață totală închiriabilă de 56.000 de metri pătrați, în două clădiri
(P+8) și un turn de birouri (P+14). Prima etapă a proiectului a fost livrată
în cel de-al doilea trimestru al anului 2018 și ofera 22.000 mp
închiriabili de spații de birouri și 2.000 mp de spații comerciale
(supermarket, restaurant, sală de sport). o Un serviciu unic pe care AFI
Tech Park îl oferă este o sală de conferințe de 200 m2 care va fi folosită
de toți chiriașii clădirilor de birouri. Acest beneficiu duce la optimizarea
costurilor chiriașilor, prin faptul că nu mai găzduiesc astfel de săli mari
în spațiul lor de birouri. Împreună cu facilitățile de retail (Liberty Mall,
Vulcan Retail Park), proiectul de birouri aduce beneficii suplimentare
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Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

4.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 800 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 22000 m

Birou disponibil : 4.000 m

Birouri de închiriat : -
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precum "AFI Club", care oferă reduceri pentru masa de prânz și alte
servicii, dar și primul serviciu de car sharing din București si shuttle bus.

Descrierea localizării
Parcul de business este în curs de dezvoltare în imediata apropiere a
hotelului J.W. Marriott și a Parlamentului României, fiind localizat la
intersecția dintre centrul Bucureștiului și 3 cartiere rezidențiale mari –
sectoarele 4, 5 și 6, care însumează peste 60% din forța de muncă a
orașului.

Date birou verde
AFI Tech Park a primit certificarea LEED Platinum pentru folosirea unor
tehnici și tehnologii de proiectare, construcție, design și exploatare cu
un impact minim asupra mediului. Printre elementele certificate de
LEED se numără: utilizarea eficientă de echipamente de iluminare LED,
ce asigură creșterea eficienței energetice și minimizarea efectului de
„insulă termică”, folosirea de materiale reciclate și cu emisii scăzute și
de practici durabile ce permit reutilizarea a până la 75% din deșeurile
provenite. În plus, clădirile AFI Tech Park dispun de o serie de alte
facilități variate, care le certifică drept „clădiri verzi”, precum: locuri de
parcare preferențiale pentru autoturismele cu emisii scăzute și
amenajarea de locuri de parcare pentru mașinile electrice, biciclete și
dușuri, conexiune foarte bună la mijloacele de transport în comun,
încurajând, astfel, reducerea poluării prin renunțarea la autoturismele
proprii și utilizarea transportului public, reutilizarea apei de ploaie
pentru irigarea zonelor verzi folosirea de plante ornamentale care nu au
nevoie de apă potabilă și de dispozitive de utilizare eficientă a apei
potabile, care asigură o diminuare cu 40% a consumului.

Spațiu birou minim de
închiriat :

800 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 220 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 septembrie 2018

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: CertSign, Connect44, Ecovis, Hilti
Romania SRL, Panasonic, RTC,
REYNAERS ALUMINIUM, Stanley
Bet, WWF, WESTGATE, WorldClass,
ITS Dental (radiologie dentara),
Mazda Showroom, 1 Minute, Cantina
Gourmet Industry

Locuri de parcare pentru
biciclete

Centru de conferinte Fitness Restaurant
Centru comercial Transport public

Sistem de alarmă Finisaje de calitate BMS Compartimentare
Mechanical ventilation Designul atractiv al zonelor

comune
Spații sociale Sistem antiincendiu

Ferestre care se deschid

Pază permanentă Recepţie Pază

Power generator

Lifturi de mare viteză
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