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Descriere
Coffice este un nou concept de business, format dintr-o cafenea-
lounge, birouri instant si organizari de evenimente corporate.
Coffice va ajuta sa va gasiti spatiul ideal de birou, indiferent de cerintele
dumneavoastra, daca aveti un business la inceput sau unul cu vechime.
Coffice ofera birouri instant, in cladiri de business, cu toate serviciile
administrative incluse.Un lucru extrem de important pentru
dumneavoastra, nu aveti nevoie de nici o investitie, puteti veni doar cu
laptopul.
Servicii incluse:
- birouri mobilate cu acces la internet de mare viteza
- podea suprainaltata, sistem de ventilatie 4 PIPE

Coffice 077190 București, Soseaua Bucuresti Nord nr.15-23,
Voluntari-Ilfov

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 4 m

2
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077190 București, Soseaua Bucuresti Nord nr.15-23,
Voluntari-Ilfov

Birou disponibil:

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 4 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Pipera-Tunari

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 400 m

Birou disponibil : 100 m

Birouri de închiriat : 4 m , 13 m , 20 m
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- serviciu secretarial: suport administrativ, primirea si conducerea
clientilor
- servicii de securitate
- casetiera (follow me) pentru zona de cubicals.
Transport in comun - program shuttle bus SWAN 07:00-10:30 si 15:30-
20:30. Timpul de asteptare este de 10 minute.

Descrierea localizării
Coffice este situat in Swan Office & Technology Park, in zona de
business Pipera.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

4 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 75%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

file:///calculator-chirie-birouri/Coffice


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Anul renovării: -

Chiriași: MARELVI IMPEX DECOR FLOOR
DELFIN CUSTOMIZED SOLUTIONS
ELSTER THOMAS ENER-G
TEHNOLOGII ENERGETICE DSO
CAPITAL DATA ORBITAL THERMO
DISTRIBUTION PURPLE FINANCIAL
SERVICES SASU VD PRODUCTION

Bancă Bar Buticuri Business Club
Cafenea Cantină Bancomat (ATM) Centru de conferinte
Servicii de curierat Fitness Hair Stylist Magazin de presă
Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie Restaurant
Showroom Spaţiu de depozitare în garaj Wellness & Spa Parc în apropiere
Transport public

HVAC Podea înălţată Fibră optică Spații sociale
Spații de depozitare la subsol Sistem de alarmă BMS Tablou de distribuție
Finisaje de calitate Încălzire centrală Ventiloconvectoare cu 2 țevi Cameră server
Izolare fonică Control acces pe zone Tavan fals Sistem antiincendiu
Compartimentare Supraveghere video (CCTV) Mochetă Detectoare de fum/incediu
Control acces Tablou distribuție IP

Geamuri termopan Ferestre care se deschid



Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Administrație și management
proprietate

Pază Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire
Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi

Recepţie Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de rezervă

Lifturi de mare viteză Lift
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