
Homepage /  Clasa A / One Cotroceni Park

Descriere
One Cotroceni Park reprezintă unul din cele mai mari proiecte de
regenerare urbană la ora actuală din București, ambiția One United
Properties fiind de a dezvolta un concept ce revitalizează o zonă
părăsită și dă o viață nouă unui cartier. 
Proiectul de birouri este gândit în jurul une clădiri în forma literei L, ce
oferă multiple opțiuni de acomodare începând de la 1.000 mp până la
etaje de 4.800 sau 9.000 mp. Chiriașii de la etajele superioare se vor
bucura de acces direct la terase tip “roof top gardens” unde se vor
putea relaxa sau lucra în aer liber, cu vedere spre cartierul Cotroceni.
One Cotroceni Park vizează certificările LEED PLATINUM și WELL, cu
accent pe bunăstarea angajaților prin calitatea mediului de lucru oferit. 

One Cotroceni Park 050762 București, Strada Sergent Nutu Ion, Nr. 44

Cost chirie birouri (m  / lună)

14  -  14.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

20.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 1.000 m
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De la proprietar

Alexandra
Grigoras
One United Properties
+40 74 169 9473
+40 74 169 9473
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În prezent se lucrează la prima fază a proiectului de birouri, cu livrare in
T4 2021, urmând ca în decursul acestui an să ia startul și prima fază a
componentei rezidențiale.
La finalizarea întregului proiect, One Cotroceni Park va găzdui o
comunitate de peste 12.000 de persoane care trăiesc și lucrează
împreună. Ansamblul va avea 74.809 mp de birouri, 20.000 mp de spații
comerciale și 754 apartamente pe un teren de 5,8 hectare, conectat
direct la stația de metrou Academia Militară.

Descrierea localizării
One Cotroceni Park va fi dezvoltat pe fosta platformă Ventilatorul, vis a
vis de viitoarea stație de metrou Academia Militară. One Cotroceni Park
va fi direct conectat cu stația de metrou prin intermediul unui pasaj
subteran.

Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 80000 m

Birou disponibil : 20.000 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

1000 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 75%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 14  -  14.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /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 400 locuri 80 € + TVA

file:///calculator-chirie-birouri/one-cotroceni-park


Subsol 900 locuri 100 € + TVATip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 15 decembrie 2021

Anul renovării: -

Chiriași: -
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