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Descriere
Cladire de birouri Clasa A, in curs de certificare BREEAM Excellent cu
peste 21.600m2 GLA, servicii gen supermarket, fitness, restaurant,
cafenea, cu peste 2000m2 de terase si 416 parcari. Termen de
finalizare Iunie 2019.

Descrierea localizării
Hexagon Offices este situat pe o arteră principală la Calea Turzii 178K
și are o vizibilitate excelentă. Locația se află în partea de sud a orașului

Hexagon Offices 400495 Cluj-Napoca, Calea Turzii 178K

Cost chirie birouri (m  / lună)

12.5 €/m  + TVA

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

2.791 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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400495 Cluj-Napoca, Calea Turzii 178K

Cost chirie birouri (m  / lună)

12.5 €/m  + TVA

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

2.791 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 21600 m

Birou disponibil : 2.791 m

Birouri de închiriat : 267 m , 104 m , 100 m , 981 m ,
114 m , 1231 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Cluj-Napoca, învecinandu-se cu zonele Buna Ziua si Zorilor. Proiectul
are o accesibiliate auto excelentă și o conexiune la transportul public
direct în fata cladirii.

Date birou verde
Certificare BREEAM
- echipamente complet certificate pentru reducerea emisiilor de CO2
- clădirea va fi certificata BREEAM Excellent

Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m

Coeficient Add-on: 8 %

Grad ocupare: 87%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 12.5 €/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 311 locuri 45 € + TVA

Subsol 105 locuri 75 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iunie 2019

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/hexagon-offices


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri Cafenea Cantină
Bancomat (ATM) Centru de conferinte Fitness

Vestiar cu dușuri Centru medical Magazin de presă Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Restaurant Zonă comercială Centru comercial
Dusuri Showroom Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket
Transport public

Spații sociale Sistem de alarmă Încălzire centrală BMS
Sprinklere Mechanical ventilation Fibră optică Tavan fals
Control acces Tablou distribuție IP Podea înălţată Ventiloconvectoare cu 4 țevi
Detectoare de fum/incediu Designul atractiv al zonelor

comune
Izolare fonică Audio warning system
Spații de depozitare la subsol Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Finisaje de calitate Compartimentare Sistem modern de

telecomunicații
Control acces pe zone
Cameră server

Tablou de distribuție HVAC Supraveghere video (CCTV)

Contoare Contoare individuale

Ferestre înclinate Geamuri termopan Jaluzele uniforme

Pază permanentă Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază



Alimentare electrică

Lift

Curatarea ferestrelor exterioare Administrație și management
proprietate

Deszăpezire Îngrijirea spaţiilor verzi
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Additional power supply from
generator

Generator de rezervă Alimentare dublă Generator de urgenţă
Power generator

Lifturi de mare viteză Lift
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