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Descriere
BOB este o clădire de birouri de categoria A situată în nordul
Bucureștiului pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu în cel mai mare hub de
birouri al orașului. Clădirea are o vizibilitate foarte bună grație fațadei
generoase la drumul principal și este situată în mod convenabil lângă
metrou, stații de tramvai și de autobuz. BOB este parte dintr-un complex
imobiliar mai mare, dezvoltat între 2006 și 2011, care constă în trei
clădiri de birouri (incluzând BOB), două turnuri rezidențiale (Upground
Towers), spațiu de retail și alte facilități. Clădirea este ocupată de
companii internaționale din industria petrolieră, sănătate și sectorul
IT&T.

BOB Development București, Bd. Dimitrie Pompeiu 6A

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

10.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 1.000 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Pipera, Dimitrie Pompeiu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 50000 m

Birou disponibil : 10.000 m

Birouri de închiriat : 2500 m , 3500 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
Complexul Upground Corporate este situat în cartierul Pipera. Zona este
excelent deservită de mijloace de transport în comun, inclusiv metrou
(staţia Pipera fiind la distanţa mică de mers pe jos).

Spațiu birou minim de
închiriat :

1000 m

Coeficient Add-on: 8 %

Grad ocupare: 80%

2

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 100 locuri -

Subsol 100 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Cameră pentru copii Bancă Bar Buticuri
Cafenea Cantină Bancomat (ATM) Zonă comercială
Fitness Hair Stylist Hotel Grădiniță
Spălătorie Centru medical Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Farmacie Restaurant Zonă comercială Spaţiu de depozitare în garaj
Supermarket Piscină Wellness & Spa Magazin de vinuri
Transport public Parking included in rent

Supraveghere video (CCTV) Încălzire centrală Cameră server Control acces
Sistem antiincendiu Izolare fonică Sistem de alarmă Tavan fals
HVAC Fibră optică Detectoare de fum/incediu Control acces pe zone
Finisaje de calitate Spații de depozitare la subsol Compartimentare Sistem modern de

telecomunicații
Ventiloconvectoare cu 2 țevi Mochetă Podea înălţată Mechanical ventilation

Contoare Contoare individuale

Ferestre înclinate Ferestre care se deschid

Pază permanentă Recepţie Administrație și management
proprietate

Îngrijirea spaţiilor verzi
Deszăpezire

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi Accesibilitate pentru persoane



Alimentare electrică

Lift

cu dizabilități

Power generator Generator de urgenţă Additional power supply from
generator

Generator de rezervă
Alimentare dublă

Sursa UPS

Lift
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