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Descriere
Ferdinand Business Center este o moderna cladire care se distinge prin
caracteristicile tehnice si arhitecturale de prima clasa si reprezinta
varianta optima de relocare pentru companiile care aleg sa isi
desfasoare activitatea in Cluj-Napoca, dar si pentru companiile din
intreaga tara care isi doresc o extindere a business-urilor intr-un oras
aflat in plina dezvoltare socio-economica.
Ferdinand Business Center pune la dispozitia clientilor 1237.09 mp
clasa A, structurati pe 5 etaje la care se adauga subsolul, parterul
(destinatie spatiu comercial) si mansarda.

Ferdinand Business Center 400110 Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand 10

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m
Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA

2

2

2

Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

400110 Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand 10

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m
Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1307 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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Descrierea localizării
Centrul orasului Cluj-Napoca reprezinta principala zona culturala,
financiara, administrativa si comerciala a municipiului Cluj. Situata in
Centrul Clujului, pe strada Regele Ferdinand nr. 10, cladirea Ferdinand
Business Center a beneficiat de reamenajare si reconversie, fiind
destinata in primul rand spatiilor de birouri, dar si pentru spatiu
comercial (parterul cladirii). Ca si vecinatati se numara: Magazinul
Central, Banci, Trezoreria Cluj-Napoca, Galeriile Ferdinand, Libraria
Universitatii, Hoteluri, Universitati, Centre de parcari.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 13 €/m /lună

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2012

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Buticuri Hotel Zonă comercială

Detectoare de fum/incediu Control acces Spații de depozitare la subsol Audio warning system
Tablou de distribuție BMS Ventiloconvectoare cu 2 țevi Sistem antiincendiu
Cameră server Izolare fonică Încălzire centrală Sistem de alarmă
Tavan fals Supraveghere video (CCTV) Fibră optică Finisaje de calitate
Control acces pe zone Sprinklere

Contoare individuale Contoare

Ferestre înclinate Ferestre care se deschid

Întreţinere şi reparaţii lifturi Chicinete complet echipate Administrație și management
proprietate

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de urgenţă

Lift
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