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Descriere
One Tower face parte din proiectul multifuncțional One Floreasca City
dezvoltat de One United Properties la intersecția bulevardului Mircea
Eliade cu Calea Floreasca. One Tower este destinat a fi închiriat către
companii care caută reprezentativitate şi o calitate extraordinară a
mediului de lucru. Turnul va dispune de 24.000 metri pătraţi închiriabili
de spaţii de birouri dotate cu ultimele tehnologii, şi va beneficia de o
suprafaţă pe etaj de 1.400 mp, cu o formă regulată ce va oferi
utilizatorului lumină naturală şi o utilizare extrem de eficientă a
spaţiului.
Prin arhitectură, tehnologii de construire inovative și ecologice, concept
de design și facilități, One Tower va aduce un nou standard în ceea ce
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Cost chirie birouri (m  / lună)

17.5  -  19.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

12.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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privește dezvoltările premium pe piața de birouri bucureșteană, iar
viitorii chiriasi se vor bucura de o experiență similară unui hotel de cinci
stele. 
Lucrările de construcție sunt în grafic iar predarea este prevăzută
pentru T4 2020.
Cu One Floreasca City One United Properties își propune să dezvolte o
nouă comunitate într-un proiect ce înglobează facilități și beneficii cu un
concept unic: apartamente de lux, birouri de clasă A, spații comerciale
ce deservesc componentele de birouri și cea rezidențială, spații verzi și
facilități pentru sport și petrecerea timpului liber. Vecinătatea cu parcul
Floreasca, priveliștea panoramică asupra lacului precum și pre-
certificarea clădirii LEED Platinum V4 sunt doar câteva dintre
elementele de atracție ale One Tower. 
One Floreasca City va repune în circuitul public o zonă abandonată de
peste 20 de ani, complexul urmând să fie unul deschis întregii
comunități, cu circulație exclusiv pietonală. Dezvoltatorul a cedat
municipalității o suprafață de teren de 1.000 de mp și va aloca un buget
de 1 milion de Euro pentru investiții în infrastructură: Calea Floreasca va
fi lărgită de la 4 la 6 benzi, cu câte o bandă suplimentară pentru fiecare
sens de mers (pe sectorul cuprins între Str Glynka și Bvd. Mircea
Eliade); o nouă soluție de trafic și semaforizare va fi implementată în
intersecția bvd. Mircea Eliade / Calea Floreasca / Str. Ceaikovsky prin
adăugarea de benzi specializate pentru virare la stânga și respeciv la
dreapta; schimbarea echipamentelor de semaforizare cu unele noi,
compatibile cu sistemul de management al traficului din municipiul
București (BTMS); noi alveole pentru stațiile de autobuz; modernizarea
sistemului de iluminat public pe Calea Floreasca pe segmentul dintre
bvd. Mircea Eliade și str. Banu Antonache și modernizare intersecţiei
dintre str. Glynka și Calea Floreasca.

Descrierea localizării
Turnul de birouri este localizat la 10 minute de stația de metrou
Aviatorilor, pe Calea Floreasca nr 159-165. Poziționarea proiectului
oferă una din cele mai frumoase priveliști din centrul Bucureștiului către

Localizare: Dorobanți, Floreasca

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 23406 m

Birou disponibil : 12.000 m

Birouri de închiriat : 1038 m , 1399 m , 1398 m , 1406
m , 1393 m , 1397 m , 1405 m ,
1407 m , 1400 m , 1409 m , 1403
m , 1408 m , 1356 m , 711 m

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

Spațiu birou minim de
închiriat :

500 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 49%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 17.5  -  19.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni
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Servicii

Specificații

zone verzi și lacul Floreasca, asigurând totodată accesul direct al
angajaților către Parcul Floreasca pentru clipe de relaxare în natură.

Date birou verde
LEED PLatinum

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 453 locuri 129 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2020

Anul renovării: -

Chiriași: -

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Business Club

Cafenea Bancomat (ATM) Zonă comercială Centru de conferinte
Servicii de curierat Fitness Florărie Hair Stylist
Grădiniță Spălătorie Centru medical Magazin de presă
Parcare pentru vizitatori Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Zonă comercială Showroom Supermarket Agentie de turism
Wellness & Spa Magazin de vinuri Transport public Benzinărie
Museum



Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Tablou de distribuție Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu Tablou distribuție IP
Control acces pe zone HVAC Podea înălţată Detectoare de fum/incediu
Spații de depozitare la subsol Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Compartimentare Fibră optică
Încălzire centrală Control acces

Finisaje de calitate Sistem modern de
telecomunicații

Sistem de alarmă Cameră server
Sprinklere Designul atractiv al zonelor

comune
Audio warning system BMS Ventiloconvectoare cu 4 țevi Spații sociale
Sistem termoficare

Contoare

Ferestre care se deschid

Pază permanentă Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi
Pază Administrație și management

proprietate
Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Îngrijirea spaţiilor verzi

Generator de urgenţă Generator de rezervă Sursa UPS

Lifturi de mare viteză
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