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Hotspot Workhub

Descriere
Hotspot, cel mai bun spatiu pentru orice scenariu

Adresa centrală exclusivă deschide noi perspective asupra lucrului:
Hotspot combină productivitatea cu detalii inteligente și echipamente
de birou flexibile. Este, de asemenea, un loc cu fler internațional, o zonă
de lobby primitoare, precum și o serie de caracteristici de lux și utile.

Arhitectura și serviciile atent create ajută companiile să atragă și să
păstreze talente de top. Proiectat de profesioniști cu experiență,
Hotspot oferă tavane înalte, multă lumină naturală și control optim al
climei. Întreprinderile înființate, întreprinderile nou-înființate și

Hotspot Workhub 010736 București, Calea Griviței 82-98

Cost chirie birouri (m  / lună)

Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

800 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m

2

2
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Cost chirie birouri (wst/ lună)

100 €/wst/lună + TVA

Staţii de lucru de închiriat

100 wst
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freelancerii găsesc spații de birouri care inspiră să creeze și să inoveze.

Specificații tehnice:
1. Suprafata: Ca. 1950 mp (GLA) spatii de birouri
2. Functie: Spatii de birouri, cantina, spatiu de evenimente
3. Capacitate: Până la 280 de persoane
4. Înălțime liberă: Spațiu deschis 3,50m; Cameră în cameră > 2,30m
5. Podea ridicată: Podea tehnică ridicată, înălțime clară de 20 cm
6. Umbrire a soarelui: Jaluzele exterioare pe fațada sudică (automată)
7. Protecție împotriva reflexiei: Jaluzele exterioare pe fațada sudică
(automată), manuală,
8. louvers pe alte fatade
9. HVAC: Conform specificațiilor clădirii, în deplină conformitate cu
reglementările UE
10. Lumină: Medie min. 500 LUX – lumini dimmable în toate zonele de
birou
11. Controlul accesului: Salto KS control de acces în toate camerele
12. Partiții: Partiții de sticlă - o singură foaie de sticlă de siguranță
10mm
13. Partiții de gips carton – dublu plancare, umplere vată minerală
14. Infrastructura IT: Cat 6e cablare (1 RJ45 / birou), Puncte de acces
Aruba
15. Fibră de sticlă conexiune la internet de mare viteză 100 Mbps
16. Camera serverului: Spațiu suplimentar pentru camera serverului
clientului disponibilă
17. Alimentare: Prize de curent la nivel de birou (flexibile)
18. Imprimantă: 2x A3 MFP și 1x A0 Plotter
19. Săli de ședințe: 10 săli de ședințe disponibile pentru membri
20. Săli de conferințe: Săli flexibile de conferințe 30 - 120 persoane
21. Mediu: Amenajarea este sub certificare BREEAM Excelent
22. Parcare: Locuri de parcare suficiente disponibile pentru închiriere

Descrierea localizării
Localizare la 4 minute de mers pe jos de la Gara de Nord si la 8 minute

Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Piața Victoriei, Gara de Nord

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1950 m

Birou disponibil : 800 m

Birouri de închiriat : 800 m

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

10 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 59%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
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Servicii

de mers pe jos din Piata Victoriei.

Date birou verde
Atat cladirea cat si amenajarea sunt certificate BREEAM Excellent

Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - 100 € + TVA

Subsol 50 locuri 120 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2019

Anul renovării: -

Chiriași: REC, Resolute, AHK Camera de
Comert Romano-Germana; Companii
in aceeasi cladire The Mark:
Dentons, Deloitte, eSky, Infosys,
Simmo, Reff|Asociatii, Wunderman
Thompson, Ogilvy, Kantar,
Mediacom, Hogarth, Wavemaker

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Business Club

Cafenea Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM)
Cinema Zonă comercială Centru de conferinte Servicii de curierat
Fitness Florărie Hair Stylist Hotel
Spălătorie Vestiar cu dușuri Centru medical Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Zonă comercială Dusuri Supermarket Wellness & Spa
Parc în apropiere Transport public Benzinărie School



Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Sistem modern de
telecomunicații

Control acces Încălzire centrală Designul atractiv al zonelor
comune

Cameră server Mechanical ventilation Ventiloconvectoare cu 4 țevi Mochetă
Spații sociale Supraveghere video (CCTV) Spații de depozitare la subsol Sistem antiincendiu
Tablou de distribuție HVAC Podea înălţată Control acces pe zone
BMS Detectoare de fum/incediu Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Izolare fonică
Fibră optică

Tavan fals Compartimentare Finisaje de calitate Sistem de alarmă
Tablou distribuție IP Audio warning system

Jaluzele uniforme Ferestre care se deschid Geamuri aluminiu

Pază permanentă Recepţie Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Administrație și management
proprietate

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire

Additional power supply from
generator

Alimentare dublă Power generator Sursa UPS
Generator de urgenţă

Lifturi de mare viteză
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