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Descriere
Parcul de afaceri ocupă un teren de 45.300 mp şi are o suprafaţa totală
construită de 20.400 mp..Spaţii birouri au fost proiectate pentru a oferi
soluţii flexibiie.

Descrierea localizării
Datorită locației de clădire cu deschidere directa spre Calea Buziasului,
Optica Business Park oferă vizibilitate și accesibilitate excelente.
Locatia este deservita de mijloacele de transport public. O stație de

Optica Business Building A Timișoara, Calea Buziaşului 11

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 145 m2

Timișoara, Calea Buziaşului 11

Birou disponibil:

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 145 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 5979 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : 145 m

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

Spațiu birou minim de 145 m2
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tramvai se află chiar în fața proprietăţii. 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 50 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2010

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Locuri de parcare pentru
biciclete

Cafenea

Tavan fals Control acces Supraveghere video (CCTV) Sistem modern de
telecomunicații

Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi HVAC Podea înălţată
Mochetă

Recepţie Pază permanentă

Generator de rezervă

Lift
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