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Descriere
<p>Floreasca Cube oferă soluţii alternative la locul de muncă pentru
profesionişti si companii, căutând mijloace fără riscul investiţiei si o
funcţionare adecvată, conform mediului de afaceri în continuă
schimbare.</p>
<p>LOCALIZARE</p>
<p>Este situat in Calea Floreasca nr. 169, Corp X, sector 1.</p>
<p>FloreascaCube Business Hub pune la dispoziție</p>
<p>� o varietate de birouri; sali de conferinţe mobilate şi utilate complet
(sonorizare, proiector, LCD, telefonie, internet)</p>
<p>� personal dedicat soluţiilor flexibile</p>
<p>� un pachet de servicii ce oferă confortul unui centru de afaceri cu

Floreasca Cube București, Calea Floreasca 169

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

84 m
Spațiu birou minim de închiriat: 12 m
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București, Calea Floreasca 169

Birou disponibil:

84 m
Spațiu birou minim de închiriat: 12 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Floreasca, Aurel Vlaicu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6400 m

Birou disponibil : 84 m

Birouri de închiriat : -
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Servicii

specificaţii tehnice Clasa A</p>
<p>� accesabilitate bună la infrastructura de transport</p>
<p> </p>
<p>DOTĂRI CLĂDIRE</p>
<p>� Sistem de climatizare VRV</p>
<p>� Prize voce, date, tv</p>
<p>� Generator electric ce poate sustine înteagra structură</p>
<p>� UPS</p>
<p>� Sistem detecţie incendiu</p>
<p>� Lifturi marca Schindler, fiecare cu o capacitate de 8 persoane</p>
<p>� Sistem acces control</p>
<p>� Panouri fotovoltaice şi solare pentru reducerea costurilor</p>
<p>� Decor modern astfel încât să va bucuraţi de un mediu confortabil si
productiv de la început</p>
<p>� Servicii administrative si curăţenie</p>
<p>� Servicii de recepţie şi secretariat</p>
<p>� Servicii de curierat</p>
<p>� Servicii de telefonie cu interior</p>
<p>� Paza si securitate</p>
<p>� Acces la internet</p>

Descrierea localizării
<p>Este situat in Calea Floreasca nr. 169, Corp X, sector 1.</p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

12 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 99%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 168 locuri 45 €

Subsol - -

Parcare pentru vizitatori Oficiu poștal Parc în apropiere

file:///calculator-chirie-birouri/Floreasca-Cube


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Finisaje de calitate Tablou distribuție IP Control acces Detectoare de fum/incediu
Mochetă Tablou de distribuție Ventiloconvectoare cu 2 țevi Sistem antiincendiu
HVAC Podea înălţată Încălzire centrală Control acces pe zone
Tavan fals Supraveghere video (CCTV) Compartimentare Fibră optică
Sprinklere Sistem de alarmă

Contoare individuale Contoare

Geamuri termopan Uși din lemn Ferestre care se deschid

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Îngrijirea spaţiilor verzi
Deszăpezire

Pază Chicinete complet echipate Administrație și management
proprietate

Întreţinere şi reparaţii lifturi
Recepţie

Generator de rezervă Alimentare dublă Generator de urgenţă Sursa UPS

Lift Lifturi de mare viteză
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