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Descriere
Fructus Plaza ii gazduieste pe toti cei care doresc sa lucreze si sa
traiasca intr-un context de inalta calitate, confort si siguranta, unde au
fost aplicate criteriile cele mai avansate de protectie a mediului, cu
obiectivul de a introduce un model inovativ ce se poate consolida
treptat si raspandi in realizarea de proiecte imobiliare si de dezvoltare
urbana, in urmatorii ani.

Descrierea localizării

Fructus Plaza Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr 26

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

3.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 20 m

2

2

Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr 26

Birou disponibil:

3.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 20 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 7400 m

Birou disponibil : 3.000 m

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

Spațiu birou minim de 20 m2
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Fructus Plaza este un proiect multifunctional, situat la cativa pasi de
orasul istoric al Timisoarei, pe strada Gheorghe Lazar, langa Parcul
Botanic, la doar cateva minute de Piata Unirii si de cele mai importante
monumente si cladiri istorice din oras.

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 102 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-birouri/Fructus-Plaza


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Servicii asigurate în clădirea

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Detectoare de fum/incediu HVAC

Contoare individuale

Pază Recepţie
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