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Descriere
Cladirea arion.green ofera toate facilitatile pe care o companie moderna
le doreste de la o cladire de birouri competitiva. Cladirea este dispusa
pe 8 niveluri, are toate carcateristicile tehnice ale unei cladiri de clasa A
si este proiectata dupa standardele occidentale. Dar cel mai mare
avantaj al cladirii arion.green este faptul ca vorbim de o cladire cu
adevarat sustenabila.

Descrierea localizării

Arion Green 020976 București, Str. Italiana 24

Cost chirie birouri (m  / lună)

14 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

360 m
Spațiu birou minim de închiriat: 170 m
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020976 București, Str. Italiana 24

Cost chirie birouri (m  / lună)

14 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

360 m
Spațiu birou minim de închiriat: 170 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Universitate, Carol

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1075 m

Birou disponibil : 360 m

Birouri de închiriat : 171 m , 193 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Cladirea arion.green este situata pe strada Italiana nr. 24, in imediata
vecinatate a Pietei Universitatii, la doar 2 minute de mers de Hotelul
Intercontinental sau Ambasada SUA. Companiile prestigioase vor
prefera intotdeauna o cladire de birouri in centrul orasului, atat pentru
accesul facil al clientilor, cat si pentru vizibilitatea crescuta. Cladirea
este situata foarte aproape de orasul vechi si de principalele artere
comerciale ale Bucurestiului, cum ar fi Bd. Nicolae Balcescu, Bd. I.C.
Bratianu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol sau Calea Victoriei. Toate
mijloacele de transport in comun (metrou, autobuz, tramvai) sunt foarte
usor accesibile, cladirea arion.green fiind situata la doar cateva minute
de mers pe jos de Piata Rosetti si Piata Universitatii. Piata Universitatii
este una dintre principalele intersectii ale Bucurestiului si un important
nod rutier. Linia de metrou M2, care leaga partea de Nord de partea de
Sud a Bucurestiului, asigura un acces facil din toate partile orasului.
Liniile de tramvai 16 si 21 au statii in imediata vecinatate a cladirii,
precum si liniile de autobuz 311, 336, 137, 138, 268, 61 si 91, care au
statii in Pietele Rosetti si Universitatii. De asemenea, accesul dinspre si
catre cele doua aeroporturi internationale este foarte facil

Spațiu birou minim de
închiriat :

170 m

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 14 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 14 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2010

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Arion-Green


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Chiriași: Business France (Embassy of
France), Jetro Bucharest, Glenmark
Pharmaceuticals, Cybourn SA,
iFACTS, OSRAM.

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Centru comercial
Transport public

Supraveghere video (CCTV) Sistem de alarmă Finisaje de calitate Cameră server
Tavan fals Încălzire centrală Control acces Fibră optică
HVAC BMS Detectoare de fum/incediu Tablou de distribuție
Tablou distribuție IP Mochetă

Contoare individuale Contoare

Ferestre care se deschid

Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi
Pază Chicinete complet echipate Deszăpezire

Recepţie

Generator de urgenţă



Lift

Lift
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