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Descriere
Cu un design arhitectural modern, sofisticat și elegant, clădirea se înalță
asupra zonei în care se afă, la câțiva pași de Piața Victoriei din
București.

CRYSTAL TOWER este alcătuit din spații de birouri de clasa A pline de
lumină naturală, situate ideal în inima zonei principale de afaceri a
orașului.

Cu standarde arhitecturale și tehnologice ridicate, CRYSTAL TOWER

Crystal Tower 011745 București, 48 Iancu de Hunedoara BLVD

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.806 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m
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Birou disponibil:

1.806 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m
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De la proprietar

Mirela Ciovica
PPF Real Estate s.r.o.
+40 72 307 1500
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îmbină spațiile eficiente de birouri cu sustenabilitatea mediului și
economisirea de energie. De asemenea, dotat cu primul heliport pe
acoperiș, este combinația perfectă de funcționalitate, flexibilitate și
proximitate de hub-urile de transport. Totul într-o atmosferă centrată pe
oameni.

Toate facilitățile clădirii, echipamentele mecanice și electrice sunt
optimizate pentru confort, siguranță și eficiență.

Descrierea localizării
Situata in Districtul Central de Afaceri al capitalei (CBD), CRYSTAL
TOWER reprezinta o solutie ideala pentru companiile care isi doresc sa
aiba sediul central, sa-si stabileasca sau sa-si dezvolte afacerea in
centrul Bucurestiului.

Consulting
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Toate proprietățile acestui proprietar

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Piața Victoriei, Dorobanți

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 15723 m

Birou disponibil : 1.806 m

Birouri de închiriat : 1088 m , 718 m

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

250 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 89%
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Informații financiare
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Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 5 locuri -

Subsol 145 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 noiembrie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: Nuclear Electrica, Ceetrus, Editec,
Reckitt Benckiser, Epam, K2View,
Havas, Twispay, Pentesttools,
Amaris, TMD, Sogefi, Bank Polski,
Asko- Honda
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Cantină Bancomat (ATM)
Zonă comercială Servicii de curierat

Fitness Florărie Hair Stylist Hotel
Grădiniță Spălătorie Centru medical Magazin de presă
Farmacie Oficiu poștal Restaurant Centru comercial
Dusuri Showroom Supermarket Wellness & Spa
Magazin de vinuri Parc în apropiere Transport public Benzinărie

Cameră server Ventiloconvectoare cu 4 țevi Spații sociale BMS
Sprinklere Fibră optică Tablou de distribuție Încălzire centrală
HVAC Podea înălţată Control acces pe zone Designul atractiv al zonelor

comune
Detectoare de fum/incediu Sistem de alarmă Izolare fonică Mochetă
Spații de depozitare la subsol Finisaje de calitate Sistem modern de

telecomunicații
Control acces
Audio warning system

Sistem antiincendiu Supraveghere video (CCTV) Tavan fals

Contoare individuale

Jaluzele uniforme

Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi Recepţie Administrație și management
proprietate

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Pază permanentă Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități



Alimentare electrică

Lift

Additional power supply from
generator

Generator de urgenţă Sursa UPS Power generator
Alimentare dublă Generator de rezervă

Lifturi de mare viteză
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