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Novis

Plaza

Descriere
Complex de birouri Clasa A structurat în două corpuri. Cu o terasă
panoramică de 360 de grade asupra orasului Cluj-Napoca, Novis Plaza
oferă chiriasilor sai o serie de facilități premium precum o sală de
conferințe, biciclete electrice, masină electrică, statie de incarcare
pentru mașini electrice, restaurant, rastel pentru biciclete, centru
educațional, zonă de relaxare.

Descrierea localizării

Novis Plaza 400221 Cluj-Napoca, Taietura Turcului 47

Cost chirie birouri (m  / lună)

7.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,80 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

4.700 m
Spațiu birou minim de închiriat: 66 m
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400221 Cluj-Napoca, Taietura Turcului 47

Cost chirie birouri (m  / lună)

7.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,80 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

4.700 m
Spațiu birou minim de închiriat: 66 m
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De la proprietar

Peter Balazs
Transilvania
Constructii
+40 72 435 1373
+40 72 309 0524

Trimiteți email

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi
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Amplasata ̆ i ̂ntr-o zona ̆ de business, cu peste 60 de companii s ̦i 2500 de
angajat ̦i pe Ta ̆ietura Turcului 47, i ̂n imediata apropiere a doua ̆ cartiere i ̂n
plina ̆ dezvoltare (Grigorescu s ̦i Baciu), la doar 10 minute distant ̦a ̆ de
centru, Novis Plaza este o regenerare urbana ̆, cu o arhitectura ̆
distinctiva ̆, ce incorporeaza ̆ servicii s ̦i tehnologii de ultima ̆ generat ̦ie.

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 14926 m

Birou disponibil : 4.700 m

Birouri de închiriat : 300 m , 541 m , 122 m , 580 m , 67
m , 344 m , 515 m , 359 m , 665 m ,
155 m , 503 m , 55 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

66 m

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: 2,80 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

file:///calculator-chirie-birouri/novis-plaza


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Parcare exterioară 170 locuri -

Subsol 48 locuri -

Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2017

Anul renovării: -

Chiriași: Banca Transilvania, SMEDIX, Medist
Group, Theta by Pralina, Opentrans,
ENEX, EnergoESCO, Transilvania
Constructii, Vos Logistics

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Cafenea Cantină
Spălătorie auto Bancomat (ATM)

Centru de conferinte Servicii de curierat Hair Stylist Grădiniță
Vestiar cu dușuri Parcare pentru vizitatori Parcare publică Restaurant
Zonă comercială Showroom Supermarket Parc în apropiere
Transport public

Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Finisaje de calitate Sistem modern de
telecomunicații

Încălzire centrală
Cameră server

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Spații sociale Sprinklere BMS
Fibră optică Compartimentare HVAC Podea înălţată



Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Mechanical ventilation Control acces Detectoare de fum/incediu Sistem de alarmă
Izolare fonică Designul atractiv al zonelor

comune
Spații de depozitare la subsol Tablou de distribuție
Sistem antiincendiu Supraveghere video (CCTV)

Control acces pe zone

Contoare individuale

Geamuri termopan Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme

Pază permanentă Administrație și management
proprietate

Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi
Deszăpezire Pază

Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi Chicinete complet echipate Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de urgenţă

Lift
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