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Descriere
Clădirea a fost conceput ca un ""centru de afaceri multifunctional"", un
personaj imprimat de funcții multiple dezvoltate in zona de afaceri și
zona comercială.
Livrat in aprilie 2006, centrul de afaceri Maestro Business Center a
devenit un punct de reper pe piata spatiilor office din Cluj Napoca
oferind in premiera standarde si facilitati de clasa A.
Sloganul Maestro Business Center, "Roots for success", surprinde
esenta centrului de afaceri, aceea de spatiu in care poti evolua, si este o
declaratie de profesionalism, dinamism si cooperare.
Cladirea Maestro Business Center este o desfasurare verticala pe
parter + 9 etaje de birouri si un nivel in subsol care adaposteste

Maestro Business Center Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 104

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 160 m2

Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 104

Spațiu birou minim de închiriat: 160 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 10000 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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parcarea imobilului. Suprafata medie pe nivel este de 993 mp la etajele
inferioare, micsorandu-se catre 750 mp - 500 mp la etajele superioare
iar cea desfasurata de peste 10.000 mp.

Descrierea localizării
Maestro Business Center este situat in zona centrala a municipiului
Cluj-Napoca cu acces catre 2 dintre cele mai importante artere de
circulatie, Bulevardul 21 Decembrie si Calea Dorobantilor,
amplasamentul centrului de afaceri prezentand (cateva) avantaje:
apropierea de centrul orasului unde sunt prezente institutiile
reprezentative ale administratiei locale si judetene, precum Agentia
Nationala de Administrare Fiscala, Primaria, Prefectura dar si in zona
Tribunalului Cluj
acces facil la mijloacele de transport in comun, patru statii cu
numeroase linii gasindu-se la circa doua minute
acces facil catre Aeroportul Cluj-Napoca cat si catre iesirea spre alte
localitati

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: BT Insurance, Vodafone
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Bar Centru de conferinte Restaurant

Supraveghere video (CCTV) HVAC Ventiloconvectoare cu 4 țevi Detectoare de fum/incediu
Control acces

Recepţie Pază

Lift
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