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Descriere
Centrul de Afaceri SIBIU va oferi facilitati pentru IMM-urile din zona in
scopul dezvoltarii afacerilor prin :
- sprijinirea agentilor privati si publici si a persoanelor fizice in activitati
economice
- organizarea activitatilor de expozitii, conferinte si evenimente ale
mediului economic
- furnizarea de servicii de consultanta , organizarea de cursuri de
formare si pregatire profesionala.
Structura clădirii are regimul de inaltime 2S+P+15E si are o forma
dreptunghiulara pentru cele doua subsoluri, parter si primele doua etaje
iar de la etajul 3 pana la etajul 15 se desface in doua turnuri cu

Business Center Sibiu Sibiu, Str. Nicolaus Olahus 5

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m

2

2

Sibiu, Str. Nicolaus Olahus 5

Birou disponibil:

600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 12500 m

Birou disponibil : 600 m

Birouri de închiriat : 200 m

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

2

Spațiu birou minim de 50 m2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-a
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/16/592f229b2dd7ede20adae949c5af0fed9a1085d4.jpeg 


Servicii

suprafata patratica.
Structura cladirii este de tip flexibil, constând în principal două nuclee
dezvoltate atât pe înălţimea celor 15 etaje cât şi a celor două subsoluri.

Descrierea localizării
Clădirea de birouri este situată la intersecţia Căii Dumbravii cu
Bulevardul Nicolae Olachus, doi dintre rutiere principale de acces din
centru către zona de sud al Sibiului, precum şi către vestul oraşului.
Centrul se află la o distanţă de 5 minute de mers pe jos în centrul
Sibiului şi este accesibil uşor cu mijloace de transport în comun din
toate zonele oraşului.

închiriat :

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 113 locuri -

Bancă Cafenea Cantină Bancomat (ATM)
Zonă comercială Fitness Centru medical Farmacie
Restaurant Agentie de turism
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Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Supraveghere video (CCTV) Sistem modern de
telecomunicații

Tavan fals Mochetă
HVAC Detectoare de fum/incediu

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Control acces

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie

Additional power supply from
generator

Lift
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