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Descriere
Millenium Business Center este o cladire de birouri clasa A în regim de
1S+P+8E, cu 5.900 mp de suprafata total construita, respectiv 2.550 mp
de suprafata utila pentru birouri. Toate spaţiile de lucru sunt luminate
natural şi beneficiază de aport de aer proaspăt.
Centrul de afaceri vine in intampinarea necesitatilor clientilor sai prin:
sali de conferinta, 26 de camere hotel,coffee shop si restaurant.
Caracteristici tehnice
•Cladire de birouri cu spatii tip open space si compartimentat cu pereti
vitrati sau tip RIGIPS racordat si echipat la standardele tehnice
internationale
•Pardoseli interioare: spatii mochetate , sisteme flexibilitate pentru

Millenium Business Center 900590 Constanța, Bd. Mamaia 135a - 137

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  11 €/m
Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

70 m
Spațiu birou minim de închiriat: 31 m
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Birou disponibil:

70 m
Spațiu birou minim de închiriat: 31 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 5000 m

Birou disponibil : 70 m

Birouri de închiriat : 68 m , 73 m , 100 m , 120 m , 48
m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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instalatie de computere si telefonie(voce /date). 
•Placaje marmura in holuri si zonele de acces.
• Lifturi: 2 lifturi cu capacitate de 5 persoane fiecare
• Parcare: supraterană - 30 locuri
• Faţadă din sticlă termoeficientă cu perete cortină la exterior
• Tavan casetat cu sistem de iluminat incorporat
• Incalzirea: prin sisteme de aer conditionat duale cald/rece si incalzire
centralizata pe gaze naturale, furnizata de doua centrale de incalzire
proprii
•Telecomunicatii :conexiuni network pentru fiecare birou in parte si
pentru zonele comune free Wi-Fi 
• Instalaţie de detectare şi prevenire a incendiului
• Pază 24h
• Servicii de secretariat incluse

Descrierea localizării
Cladirea de birouri este situata in zona centrala a Constantei - B-DUL
MAMAIA, cu acces facil catre mijloacele de transport in comun. Centrul
de afaceri este ideal pentru companiile care doresc un sediu
reprezentattiv si imagine puternica

Spațiu birou minim de
închiriat :

31 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 8  -  11 €/m /lună

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 30 locuri 35 €

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: Funcţionând în această clădire veţi
beneficia de vecinătatea unor firme
ca: Patria Bank, Raiffeisen Bank,
Gamesa Wind, PwC Romania,
Unimasters Logistics, Status Marine,
Hertz, Danol Protect, Real Pro
Imobiliare.

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Cantină Bancomat (ATM) Centru de conferinte Hotel
Parcare pentru vizitatori Farmacie Restaurant Agentie de turism
Transport public

Spații sociale Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem antiincendiu Compartimentare
Detectoare de fum/incediu Mochetă

Supraveghere video (CCTV) Tavan fals Finisaje de calitate Designul atractiv al zonelor
comune

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază Îngrijirea spaţiilor verzi
Administrație și management
proprietate

Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Chicinete complet echipate
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