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Descriere
SkyTower este mai mult decât cea mai înaltă clădire din România.
Introduce un nou concept de businessis more than just the tallest
building in Romania.Acest punct de reper puternic a introdus o
perspectivă de afaceri nemaipomenită şi este proiectat pentru a atrage
chiriaşi care îşi doresc spaţii de calitate premium, spaţiu de maxima
flexibilitate, arhitectură inovatoare, locaţie axcelentă şi vizibilitate
perfectă a birourile sale.
Cu o înălţime de 137 de metri şi 37 de etaje, clădirea oferă atât lumină
naturală pe întreg etajul cât şi o privelişte panoramică unică. 
SkyTower reprezintă o comunitate formată din aproximativ 3.000 de
rezidenţi care folosesc o suprafaţă închiriabilă totală de aproximativ
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De la proprietar
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40,450 metri pătraţi cu o distribuţie de aproximativ 1.157,70 metri
pătraţi pe etaj.
Cu lifturile de mare viteză sunt necesare doar 30 de secunde pentru a
ajunge de la 0 la etajul 36 unde puteţi găsi un restaurant care oferă una
dintre cele mai impresionante zone de dining din Bucureşti.

Descrierea localizării
Localizată în zona de Nord de dezvoltare urbană şi rezidenţială a
oraşului, clădirea este uşor accesibilă fiind la distanţa de 2 minute de
mers pe jos de statia de metrou Aurel Vlaicu, cu staţii de tramvai şi
autobuz aflate lângă clădire.
SkyTower este localizată la 500m distanţă de conexiunea cu autostrada
A3 + Fabrica de Glucoză.
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Floreasca, Barbu Vacarescu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 40450 m

Birou disponibil : 2.300 m

Birouri de închiriat : 50 m , 1160 m

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

287 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 94%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: -
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Servicii

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 23 locuri 75 €

Subsol 510 locuri 150 €

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: Raiffeisen Bank Romania, Oracle,
1&1 Internet Development, AdsWizz,
Ambasada Republicii Corea în
Bucureşti, Smart Diesel, etc

Bancă Bar Cafenea Bancomat (ATM)

file:///calculator-chirie-birouri/Sky-Tower


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Zonă comercială Centru de conferinte Farmacie Restaurant
Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj Transport public

Fibră optică Tablou distribuție IP Podea înălţată Detectoare de fum/incediu
Designul atractiv al zonelor
comune

Izolare fonică Spații de depozitare la subsol Supraveghere video (CCTV)
Finisaje de calitate Încălzire centrală Sistem modern de

telecomunicații
Cameră server Control acces pe zone Spații sociale BMS
Sprinklere Mochetă Tavan fals Tablou de distribuție
HVAC Sistem antiincendiu Sistem de alarmă

Contoare individuale Contoare

Pază Administrație și management
proprietate

Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi
Pază permanentă Recepţie

Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Deszăpezire Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de urgenţă Sursa UPS Alimentare dublă

Lifturi de mare viteză
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