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Descriere
Euro Tower, o nouă cladire de birouri de clasa A dn partea central-
nordică a Bucurestiului, prima cladire ecologică din Bucuresti. Urmând
cerinţele sistemului intenaţional de certificare Green Building, Euro
Tower va avea pe acoperiş o zona verde cu copaci si spaţii de relaxare.

Descrierea localizării
Clădirea este amplasată la intersectia dintre strada Barbu Vacarescu si
Bulevardul Lacul Tei. Euro Tower are acces direct la staţia de metrou,

Euro Tower București, Str. Dinu Vintila 11

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 170 m2

București, Str. Dinu Vintila 11

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 16300 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: 0.8 %
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tramvai si autobuz şi se regaseste la doar 5 minute cu masina de Piaţa
Victoriei. Este aproape de Aeroportul Internaţional Henry Coanda.

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 180 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

Chiriași: The National Bank of Greece,
Romanian Bank, NBG Leasing,
Schneider Electric
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Cafenea Bancomat (ATM)
Restaurant Dusuri

Transport public

Sprinklere Podea înălţată BMS Compartimentare
Supraveghere video (CCTV) Spații sociale HVAC Tablou de distribuție
Detectoare de fum/incediu Mochetă Fibră optică Sistem antiincendiu
Tavan fals

Contoare individuale

Pază Îngrijirea spaţiilor verzi Recepţie Deszăpezire

Lift
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