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Descriere
Granit Business Center ofera spre inchiriere spatii compartimentate/
open space cu posibilitate de compartimentare

Cladirea dispune de urmatoarele facilitati/dotari: 
-receptie cu paza 24/24
-supraveghere video
-parcare privata
-lifturi moderne
-acces independent de pe casa scarii 
-grup sanitar propriu fiecarui spatiu
-furnizori de utilitati pentru internet/ telefonie

Granit Business Center 700268 Iași, Bd. Socola 206A-208

Cost chirie birouri (m  / lună)

7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

300 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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700268 Iași, Bd. Socola 206A-208

Cost chirie birouri (m  / lună)

7 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

300 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2160 m

Birou disponibil : 300 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

50 m2
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Pentru detalii/ vizitarea spatiilor: 
Adresa: Bd. Socola, nr. 206A-208

Descrierea localizării
- bună infrastructură de transport privat și privat;
- în apropiere de centru, unităţi bancare, supermarketuri, magazine,
școli, licee.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 40 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2005

Anul renovării: 1 ianuarie 2005

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-birouri/granit-business-center


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Bancă Bancomat (ATM) Zonă comercială Hair Stylist
Spălătorie Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie
Oficiu poștal Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Transport public
Benzinărie

HVAC Control acces Detectoare de fum/incediu Designul atractiv al zonelor
comune

Compartimentare Încălzire centrală Supraveghere video (CCTV) Mechanical ventilation
Fibră optică Finisaje de calitate Control acces pe zone Spații de depozitare la subsol
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Ventiloconvectoare cu 2 țevi Sistem antiincendiu Sistem de alarmă
Tavan fals Sistem modern de

telecomunicații
Audio warning system

Contoare individuale

Jaluzele uniforme Ferestre înclinate Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază permanentă Recepţie
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Administrație și management
proprietate

Deszăpezire

Additional power supply from
generator



Lift

Lifturi de mare viteză
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