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Descriere
Cladirea de birouri clasa “A” SILVER Business Center amplasata intr-o
zona considerata pe buna dreptate “polul spatiilor de birouri si afaceri”
din municipiul Cluj-Napoca, datorita celorlalte cladiri de birouri aflate in
apropiere – este o cladire moderna, dezvoltata in conformitate cu cele
mai inalte standarde pentru cladiri de birouri (BOMA – Building Owner
and Managers Association) si special construita sa ofere chiriasilor sai
servicii de calitate complete.

Descrierea localizării

Silver Business Center Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 48

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 48

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3567 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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SILVER Business Center este amplasat in zona centrala a orasului Cluj-
Napoca.
Fiind o zona aflata in centrul municipiului, in apropiere se gasesc:
Judecatoria, Tribunalul si Curtea de Apel Cluj, Administratia Finantelor
Publice Cluj, Serviciul Pasapoarte Cluj, Catedrala Ortodoxa, Teatrul
National si Opera de Stat Cluj.
Aceasta zona a municipiului Cluj-Napoca are o tendinta de dezvoltare
preponderent comerciala si spatii de birouri. In ultimii ani zona a
inregistrat o dezvoltare impresionanta, chiar exploziva de cladiri de
birouri clasa “A” – OLIMPIA Business Center, MAESTRO Business
Center, POWER Business Center, CLUJ CITY CENTER, IULIUS Business
Center – astfel incat aceasta zona este pe buna dreptate considerata
“polul spatiilor de birouri si afaceri” din municipiul Cluj-Napoca, zona
cautata datorita atractivitatii ridicate pentru o astfel de activitate.

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 17 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2010

Anul renovării: -

Chiriași: Casa de Insolvenţă Transilvania,
Banca CR. Firenze, Psihoselect,
Pentalog, Casa de Avocatură Nestor
Nestor Diculescu Kingston Petersen,
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Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de Muncă, ESS EDV Software,
Volksbank, Deloitte, Tenaris,
Cemacon

Sistem antiincendiu Detectoare de fum/incediu Supraveghere video (CCTV) Sistem modern de
telecomunicații

HVAC Spații de depozitare la subsol Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Recepţie Pază

Lift


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Silver Business Center
	Necessary Cookies
	Geodate

	Analytics
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Descrierea localizării
	Informații financiare
	Parcare
	Informații suplimentare
	Specificații
	Detalii tehnice
	Servicii asigurate în clădirea


	Your choice regarding cookies on this site
	Lift



