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Descriere
P+4E
Open space si compartimentat
Cortina de sticla
Ferestre fixe
Ferestre care se deschid
Min 2,7m pina la tavan
Tavan suspendat cu corpuri de iluminat incastrate
Podea inaltata
Paza 24 ore

Spatii de inchiriat in imobil de
birouri in Sibiu

550062 Sibiu, Str. Autogarii

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

3.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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550062 Sibiu, Str. Autogarii

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  10 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

3.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 4500 m

Birou disponibil : 3.000 m

Birouri de închiriat : 1500 m , 1000 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 500 m2
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CCTV
Priza voce-date
Cablare voce-date
Generator pt sisteme vitale
Sistem detectie incendiu
Spinklere
Hidranti
Control acces
Climatizare, sistem 2 tevi
Centrala termica

Descrierea localizării
In proximitatea LIDL, KAUFLAND, la 5' de centru.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 33%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8  -  10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2001

Anul renovării: -

Chiriași: Fara chiriasi
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Bancomat (ATM) Parcare pentru vizitatori Parcare publică Oficiu poștal
Showroom Transport public Parking included in rent

Sprinklere Designul atractiv al zonelor
comune

Fibră optică Încălzire centrală
Finisaje de calitate Tavan fals

Izolare fonică Control acces Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem antiincendiu
Detectoare de fum/incediu

Compartimentare Supraveghere video (CCTV) Spații sociale

Jaluzele uniforme Geamuri aluminiu Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Pază Pază permanentă Recepţie Chicinete complet echipate
Administrație și management
proprietate

Curatarea ferestrelor exterioare

Additional power supply from
generator
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