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Descriere
Cladirea Sudarc Business Center a fost achizitionata in vara anului
2017 de catre firma de constructii Sudarc SRL din Ploiesti. De atunci, a
trecut printr-un proces amplu de renovare si modernizare, mai intai
spatiile libere de inchiriat, apoi spatiile comune si in prezent o sala de
aproximativ 300 mp de evenimente business, situata la parterul cladirii.
La momentul actual, cladirea este inchiriata de firme mici si mijlocii in
proportie de peste 80%.
Cladirea are o suprafata totala utila de 6.370 mp, impartiti astfel: 3.312
mp in cladirea corp 1, D+P+2 etaje si 3.058 mp in cladirea corp 2 ,

Sudarc Business Center
Ploiesti

100029 Ploiești, Maramures 12

Cost chirie birouri (m  / lună)

6  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

740 m
Spațiu birou minim de închiriat: 37 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6370 m

Birou disponibil : 740 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

37 m2
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Servicii

D+P+6 etaje.
Cladirea corp 1 cu regim de inaltime S+P+2E este construita in anul
1959, structura de rezistenta cu pereti portanti din zidarie de caramida,
cu plansee de beton armat si a fost consolidata in anul 2003 cu
elemente de beton armat exterioare .
Cladirea corp 2 obtinuta prin extinderea celei initiale cu un corp S+P+6E
si sala de sedinte S+P de 300 mp s-au realizat intre anii 1981-1983,
avand stalpi si pereti din beton armat cu diagonale de contravantuire pe
toate fatadele, cu toate planseele din beton armat. In fata cladirii exista
o parcare publica. Costurile cu utilitatile lunare (facturile furnizorilor de
energie electrica, gaze naturale, apa, ridicare deseuri, curatenie si paza
proprie) sunt in medie in jur de 1 Euro/mp/luna.

Descrierea localizării
strada Maramures 12, Ploiesti

Coeficient Add-on: 30 %

Grad ocupare: 88%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 6  -  9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 12 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Bancă Bar Buticuri Business Club
Cafenea Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM)
Zonă comercială Centru de conferinte Servicii de curierat Hotel
Grădiniță Centru medical Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Farmacie Oficiu poștal Restaurant Zonă comercială
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Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Centru comercial Dusuri Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket
Wellness & Spa Parc în apropiere Transport public Benzinărie
School

Fibră optică Sistem de alarmă Spații de depozitare la subsol BMS
Finisaje de calitate Supraveghere video (CCTV) Ventiloconvectoare cu 4 țevi Mechanical ventilation
Spații sociale Designul atractiv al zonelor

comune
Compartimentare Sistem antiincendiu
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem modern de
telecomunicații

Control acces pe zone Încălzire centrală Cameră server

Contoare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Pază permanentă Recepţie

Generator de urgenţă Sursa UPS

Lift
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