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Descriere
Proiectată în conformitate cu cele mai stricte standarde internaţionale
(Gradul A), clădirea A din proiectul HBC va beneficia de toate progresele
tehnologice privind construcţia sustenabilă, flexibilitatea spaţială şi
eficienţa energetică.
"Hermes Business Campus", situat pe bulevardul Dimitrie Pompei în
apropierea altor complexe de birouri, are o suprafaţă construită de
78.000 de mp, cu parcare subterană pe patru niveluri.

Descrierea localizării

Hermes Business Campus 1 București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

750 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m

2

2

București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Pipera, Dimitrie Pompeiu

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 18000 m

Birou disponibil : 750 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m2
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Amplasat în apropierea a 3 artere principale ale Bucureştiului
(bulevardele Dimitrie Pompei, Barbu Văcărescu şi Petricani şi a două
aeroporturi internaţionale, noul complex este foarte uşor accesibil cu
maşină şi serviciile de transport public.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

Chiriași: The Netherlands’ Embassy

file:///calculator-chirie-birouri/Hermes-Business-Campus-1


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Bancă Cantină Bancomat (ATM) Fitness
Centru medical Parcare pentru vizitatori Farmacie Transport public

Fibră optică Detectoare de fum/incediu Mochetă Podea înălţată
Tablou de distribuție Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie
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