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Descriere
HBC Dorobanti este o noua cladre de birouri Clasa A, tip “boutique”, care
intruneste cele mai exigente standarde pentru a deveni sediul central
pentru companiile cu dezvoltare accelerata din prezent.

Descrierea localizării
Cladirea, livrata in T4 2014, are o locatie ideala, unica, in inima
Bucurestiului, cu acces facil la toate mijloacele de transport in comun,
fiind situata in centrul de afaceri de elita Charles de Gaulle Plaza /

HBC Dorobanti 011882 București, Ermil Pangratti 30A

Cost chirie birouri (m  / lună)

18.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

011882 București, Ermil Pangratti 30A

Cost chirie birouri (m  / lună)

18.5 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2500 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: 5 %
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Dorobanti.
Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 18.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 23 locuri 100 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: Operative Steakhouse
Group,Audatex Services,Qualians
Servicii,Reitumu
Banka,HORVATH&PARTNERS
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

MANAGEMENT CONSULTING ,S.C.P.
VILAU si ASOCIATII

Cafenea Parcare pentru vizitatori Restaurant Parc în apropiere
Transport public

Încălzire centrală HVAC Control acces Podea înălţată
Detectoare de fum/incediu BMS Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Tavan fals
Compartimentare

Fibră optică Finisaje de calitate Tablou distribuție IP Sistem de alarmă
Cameră server Mochetă Sprinklere Supraveghere video (CCTV)
Tablou de distribuție Sistem antiincendiu Control acces pe zone Sistem modern de

telecomunicații
Izolare fonică

Contoare Contoare individuale

Ferestre înclinate Geamuri termopan Ferestre care se deschid Uși din lemn

Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi
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