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Descrierea localizării
<p>Localizarea strategică a proiectului Green Gate la Strada Tudor
Vladimirescu oferă acces uşor la noduri importante de transport public,
inclusiv Piaţa Chirigiu pentru autobuze şi tramvaie, precum şi la două
staţii de metrou: Izvor şi Piaţa Unirii. Clădirea este uşor accesibilă cu
maşina, distanta de aici la Piaţa Unirii fiind doar de 5 minute, iar Hotelul
Marriott sau Palatul Parlamentul se află la doar 2 minute.</p>

Green Gate 050883 București, Str. Tudor Vladimirescu 22

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: -

050883 București, Str. Tudor Vladimirescu 22

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: 13 Septembrie

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 27000 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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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 ianuarie 2014

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Cafenea Cantină Zonă comercială Transport public

Detectoare de fum/incediu Tavan fals Finisaje de calitate Designul atractiv al zonelor
comune

BMS Podea înălţată Sistem antiincendiu Tablou de distribuție
Ventiloconvectoare cu 4 țevi HVAC Fibră optică Supraveghere video (CCTV)
Compartimentare Control acces Spații sociale

Pază permanentă Recepţie Pază

Additional power supply from
generator

Lift
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