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Descriere
Tiriac Imobiliare, dezvoltatorul apreciatului club rezidențial Stejarii,
pornește într-o nouă călătorie, un birou de clasa A, proiectat în inima
Bucureștiului, alături de una dintre cele mai vechi artere ale sale.
Ei au conceput Tiriac Tower ca o clădire puternică și fiabilă, cu o atenție
excepțională asupra calității și concentrării inegalabile asupra detaliilor,
pentru a crea un nou punct de reper pentru oraș.
Rezultatul este o clădire de birouri premium, elegantă, atemporală, dar
extrem de distractivă, care va oferi o experiență excelentă chiriașilor
noștri și tuturor oamenilor care lucrează acolo.
Tiriac Tower este o clădire iconică din zonă, Tiriac Tower a fost
proiectat ca trei aripi conectate, în timp ce cel mai înalt are 12 etaje, iar

Tiriac Tower București, 82-94 Buzesti Street, Bucharest

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

16.472 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m

2

2

București, 82-94 Buzesti Street, Bucharest

Birou disponibil:

16.472 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 30969 m

Birou disponibil : 16.472 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

500 m2
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celelalte două, 5 etaje și 8 etaje. Cu 5 subsoluri și 259 locuri de parcare,
o suprafață construită subterană de 13.000 mp și o suprafață brută
construită subteran de 18.000 mp, acest proiect asigură un mediu de
lucru de nivel superior pentru chiriașii săi.

Descrierea localizării
Tiriac Tower se află pe strada Buzești, aproape de Piața Victoriei, care
acoperă o suprafață construită brută de 31.000 mp.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 47%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 259 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 octombrie 2020

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-birouri/tiriac-tower


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Servicii asigurate în clădirea

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Bowling

Business Club Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM)
Cinema Zonă comercială Centru de conferinte Servicii de curierat
Fitness Florărie Hair Stylist Hotel
Grădiniță Spălătorie Centru medical Magazin de presă
Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie Oficiu poștal
Restaurant Zonă comercială Centru comercial Dusuri
Showroom Supermarket Agentie de turism Wellness & Spa
Magazin de vinuri Transport public Benzinărie

HVAC Control acces pe zone Sistem modern de
telecomunicații

Sistem de alarmă
Cameră server

BMS Spații de depozitare la subsol Compartimentare Supraveghere video (CCTV)
Sistem antiincendiu Tablou distribuție IP Ventiloconvectoare cu 4 țevi Podea înălţată
Designul atractiv al zonelor
comune

Spații sociale Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Tavan fals
Încălzire centrală

Fibră optică Finisaje de calitate Control acces Sistem termoficare

Contoare

Recepţie Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire
Pază permanentă Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități



Alimentare electrică

Lift

Additional power supply from
generator

Power generator

Lifturi de mare viteză
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