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Descriere
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Un nou proiect de birouri
de ultima generatie, sustenabil ecologic si strategic situat in zona de
centru-vest a Bucurestiului, unde se va dezvolta noul hub de birouri al
Capitalei. Proiectul include doua cladiri de birouri de 10 etaje, care vor fi
dezvoltate in doua etape.</span></p>

Descrierea localizării
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Noul proiect de birouri

The Bridge București, Sos. Orhideelor 15

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

52.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

București, Sos. Orhideelor 15

Birou disponibil:

52.000 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Podul Basarab

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 52000 m

Birou disponibil : 52.000 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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Servicii

Specificații

este amplasat in Bucuresti, in imediata apropiere a statiei de metrou
Grozavesti si a podului Basarab.</span></p> Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 108 locuri -

Subsol 608 locuri -

Centru comercial Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/The-Bridge


Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Alimentare electrică

Lift

HVAC Control acces Detectoare de fum/incediu Tavan fals
Sistem de alarmă Supraveghere video (CCTV) Finisaje de calitate Podea înălţată
Izolare fonică Ventiloconvectoare cu 4 țevi BMS Mochetă
Sistem antiincendiu

Contoare individuale

Ferestre care se deschid

Generator de urgenţă

Lifturi de mare viteză
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