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Descriere
<p>Ethos House este o Clădire verde de birouri de Clasa A aflată în
construcție, cu o arhitectură distinctă și instalații cu tehnologie
modernă.</p>
<p>Clădirea oferă posibilități built-to-suit.</p>
<p>Suprafață totală construită - 8000 mp</p>
<p>Suprafață etaj de la 800 la 970 mp</p>
<p>Add on Factor 6.3%</p>
<p>100 locuri de parcare</p>
<p>2000 de mp de parc în apropierea lacului</p>
<p>CLASIFICARE : Clădire Verde</p>
<p>Disponibilitate: T2-3 2014</p>

ETHOS HOUSE București, Strada Gheorghe Ţiţeica 212-214

Cost chirie birouri (m  / lună)

15 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,80 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

550 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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București, Strada Gheorghe Ţiţeica 212-214

Cost chirie birouri (m  / lună)

15 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,80 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

550 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Floreasca, Barbu Vacarescu

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 8000 m

Birou disponibil : 550 m

Birouri de închiriat : 525 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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<p>2 S+P+ 7 Etaje + Etaj 8 - Etaj Tehnic</p>
<p>- open space</p>
<p>- 2 lifturi / capacitate de 13 persoane fiecare (de la -2 la Et. 8)</p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

500 m

Coeficient Add-on: 6.3 %

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 15 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,80 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 3 locuri 100 €

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/ETHOS-HOUSE


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Chiriași: Arval, Cardiff, Glencore, Copet

Bancomat (ATM) Zonă comercială Hotel Parcare pentru vizitatori
Centru comercial Showroom Spaţiu de depozitare în garaj Transport public
Parking included in rent

Sistem modern de
telecomunicații

Cameră server Control acces Încălzire centrală
Mechanical ventilation Sistem antiincendiu HVAC

Podea înălţată Tavan fals Control acces pe zone Finisaje de calitate
Tablou de distribuție Sistem de alarmă
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