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Descriere
<p><span lang="EN-GB">Aviators Park este dedicat atat omului de
afaceri experimentat, cat si antreprenorului ambitios, cu o viziune clara
a afacerilor care se ridica si cresc. Interioarele de ultima generatie si
spatiile deschise flexibile ofera o locatie excelenta pentru creatori – cei
care sunt permanent in miscare, planuind si construind viitorul.</span>
</p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Spatii versatile intr-un
ansamblu contemporan, cu fatade reminiscente stilului Bauhaus. Cei
circa 18.700 m2 de spatii de birouri sunt distribuiti intre cele patru
cladiri distincte, fiecare avand caracterul propriu, cu suprafete pe etaj

Aviators Park Otopeni,

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

18.700 m
Spațiu birou minim de închiriat: 120 m

2

2

Otopeni,

Birou disponibil:

18.700 m
Spațiu birou minim de închiriat: 120 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Construcție planificată

Spațiu total de birouri : 18700 m

Birou disponibil : 18.700 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

120 m2
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Servicii

Specificații

variind intre 800 si 4.500 m2 si cu spatii de birouri de 120 m2. </span>
</p>

Descrierea localizării
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Un minut de mers pe jos
de la Aeroportul International Bucuresti si la doar 10 km de inima
Bucurestiului, Aviators Park este usor accesibil prin mai multe tipuri de
transport, mentinandu-se usor retras si linistit, cu beneficiul unor spatii
ample in jurul sau.</span></p>

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Zonă comercială Hotel Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/Aviators-Park


Detalii tehnice

Lift

Ventiloconvectoare cu 4 țevi BMS Sistem antiincendiu Designul atractiv al zonelor
comune

Supraveghere video (CCTV) Finisaje de calitate

Lift
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