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cubic center

Descriere
Cubic Center este o cladire de birouri clasa A localizata in unul dintre
cele mai mari centre de afaceri ale Bucurestiului. Designul futurist,
echipamentele de ultima generatie, facilitatile moderne, dar si spatiile
deschise si generoase ofera mediul perfect pentru a incepe sau
dezvolta propria afacere. 

Cladirea ofera 28,000 mp de spatiu modern amenajat destinat
birourilor, impartit pe 12 etaje, fiecare fiind dotat cu 4 terase generoase,
un restaurant elegant la parter si o cafenea, precum si un shuttle-bus
dedicat si eficient intre cladire si metrou. Cele 507 locuri de parcare
aflate la subsol, precum si cele 50 de locuri destinate vizitatorilor, aflate

Cubic Center 077190 Voluntari, Bd. Pipera 1B

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,60 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

10.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 100 m
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De la proprietar

Laura Sava
Ares PM
+40 72 622 8880
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langa cladire, asigura confortul tuturor chiriasilor.

Receptia impresionanta aflata la parter si zona de lounge creeaza o
puternica prima impresie pentru orice vizitator.

Descrierea localizării
Bulevardul Pipera 1B

Pipera Plazza, Aeroport Henri Coanda,Aeroport Aurel Vlaicu,Baneasa
Shopping City,Promenada Mall, World Class, statie metrou Pipera, Barbu
Vacarescu, Autostrada A3

Zona este deservită de metrou fiind la numai patru staţii de Piaţa
Romană şi de Gara de Nord. Clădirea pune la dispozitie angajatilor un
shuttle-bus de la statiile de metrou Pipera si Aurel Vlaicu.

Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 27586 m

Birou disponibil : 10.000 m

Birouri de închiriat : 10000 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

100 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 64%

2

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

Costuri întreținere: 2,60 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 50 locuri -

Subsol 507 locuri 50 €

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -

Chiriași: ALPHA BANK, AGRICOVER,
PROMIDEA, HOMELUX, PRAKTIKER,
ANTECH CONSULTING, AVITECH,
LIMAGRAIN, TELERION

Cafenea Cantină Bancomat (ATM) Zonă comercială
Parcare pentru vizitatori Restaurant Transport public Benzinărie

Supraveghere video (CCTV) HVAC Încălzire centrală Cameră server
Spații sociale Designul atractiv al zonelor

comune
Sprinklere Tablou de distribuție
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem antiincendiu
Podea înălţată

Detectoare de fum/incediu Control acces Izolare fonică BMS
Tavan fals Mochetă Finisaje de calitate Mechanical ventilation



Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Fibră optică Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Contoare Contoare individuale

Ferestre care se deschid Geamuri aluminiu

Pază permanentă Recepţie Administrație și management
proprietate

Îngrijirea spaţiilor verzi
Deszăpezire

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi

Power generator Alimentare dublă Additional power supply from
generator

Generator de rezervă
Generator de urgenţă

Lift Lifturi de mare viteză


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Cubic Center
	Necessary Cookies
	Analytics
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Geodate
	Descrierea localizării
	Informații financiare
	Parcare
	Informații suplimentare
	Servicii
	Specificații
	Detalii tehnice
	Metri
	Ferestre
	Servicii asigurate în clădirea
	Alimentare electrică


	Your choice regarding cookies on this site
	Lift



