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Descriere
Floreasca Business Park (cunoscută si ca Floreasca 169A) este o
importantă proprietate a New Europe Property Investments (NEPI).
NEPI este cel mai activ investitor și dezvoltator imobiliar din România,
cu peste 800 de milioane de euro investiți în clădiri de birouri, centre
comerciale și proprietăți industriale. Peste 80% dintre chiriașii din
portofoliul NEPI sunt mari companii internaționale și naționale, mari
companii listate, guvernamentale și francize majore (companii cu active
și/sau cifre de afaceri de peste 200 de milioane de euro). Echipa NEPI
are experiența necesară în a gestiona chiriași multinaționali. Mai multe

Floreasca Business Park
(169A)

01445 București, Calea Floreasca 169A

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

2.165 m
Spațiu birou minim de închiriat: 176 m
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01445 București, Calea Floreasca 169A

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Floreasca, Aurel Vlaicu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 34333 m

Birou disponibil : 2.165 m

Birouri de închiriat : 1989 m , 176 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 176 m2
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detalii pe www.nepinvest.com.

În august 2013 Floreasca Business Park a fost prima și singura clădire
din România care a primit Certificatul IN-USE BREEAM pentru clădiri
verzi și Certificatul BREEAM ‘Very Good’, în timp ce echipa property
management a primit Certificatul BREEAM “Excellent”.

Descrierea localizării
Floreasca Business Park este situată în cea mai atractivă zonă de
birouri din București, care a cunoscut o dezvoltare majoră în ultimii ani,
incluzând noi clădiri de clasa A, un centru comercial și lucrări de
îmbuntătățire a infrastructurii de acces.

Cu o suprafață închiriabilă totală de 34.333 mp, 8 niveluri și 2 clădiri
separate, Floreasca Business Park este situată în nordul Bucureștiului,
aproape de Strada Barbu Vacarescu Street, peste drum de cel mai nou
mall, Promenada și la o distanșă de 20 m de stația de metrou Aurel
Vlaicu.

închiriat :

Coeficient Add-on: 5 %

Grad ocupare: 94%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: DHL, ABB, Abbott, Holcim,

file:///calculator-chirie-birouri/Floreasca-Business-Park-169A


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Honeywell, L'Oreal, Agip, Regus,
Xerox, Colliers

Buticuri Bancomat (ATM) Centru de conferinte Hotel
Restaurant Centru comercial Transport public

Detectoare de fum/incediu Tablou de distribuție BMS Fibră optică
Sistem antiincendiu Sistem modern de

telecomunicații
Cameră server Încălzire centrală
Tavan fals Compartimentare

Mochetă HVAC Podea înălţată Finisaje de calitate
Control acces

Ferestre care se deschid

Administrație și management
proprietate

Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Pază
Întreţinere şi reparaţii lifturi Recepţie

Power generator

Lifturi de mare viteză
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