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Descriere
AFI Park 1
AFI Park 1, adiacent centrului comercial AFI Palace Cotroceni, reprezintă
cel mai mare complex mixt de birouri și retail din România și unul dintre
cele mai mari din Europa. Complexul facilitează cel mai propice mediu
de afaceri și stil de viață personal pentru generația IT (“Generația Y”);
un mediu de lucru care îndeplinește cerințele și stilul de viață al
acesteia, o locație multifuncțională, eficientă și cu un acces facil din
orice parte a orasului. Chirașii, clienții și vizitatorii se bucură de cele mai
bune lanțuri de magazine la nivel internațional, 3 restaurante cu meniu
variat, Steak House, restaurant italian, libanez și 15 fast-food-uri și
cafenele precum: Starbucks, Gloria Jeans, Paul Bakery, Café Zodiac,

AFI Park 061344 București, Vasile Milea Blvd. 4E

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 3,75 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: -

061344 București, Vasile Milea Blvd. 4E

Cost chirie birouri (m  / lună)

Costuri întreținere: 3,75 € /m /lună + TVA
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2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 11862 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: 7 %
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SegaFredo, o sală de fitness de 2.000 de mp, curățătorie, 4 bănci
(Raiffeisen, BRD, Credit Europe, deschisă până la ora 10pm în fiecare zi
și sucursala Leumi Bank situată în clădirea de birouri), precum și
hipermarketul “Real” care este deschis 24 de ore pe zi, 363 zile pe an.
Clienții și vizitatorii sunt bineveniți in parcarea aferentă mall-ului, care
oferă 2.500 de locuri de parcare adiționale celor două nivele de parcare
subterană care deservesc AFI Park 1.

AFI Palace Cotroceni Office
AFI dispune momentan și de un alt spațiu de birouri de 360 mp situat în
AFI Palace Cotroceni.
AFI Palace Cotroceni Office este un spațiu de birouri deosebit de
elegant, localizat la etajul 2 (dar cu intrare separată) al mall-ului AFI
Palace Cotroceni, care este cel mai mare complex mixt de retail și
birouri din România și unul dintre cele mai mari din Europa. Spațiul de
birouri are finisaje de lux: podea de marmură, partiții de sticlă, recepție,
bucătărie individuală, toalete private și toate facilitățile. Vizitorii și
angajații pot beneficia de parcarea subterană a mall-ului care cuprinde
2.500 de locuri de parcare.

Descrierea localizării
AFI Park 1 este uşor accesibil celor care utilizează oricare dintre
mijloacele de transport existente în oraș. Proiectul este deservit de o
rețea de metrou existentă M3, o staţie de metrou ("Politehnica")
existând la doar 250 m de proiect. În următorii doi ani, proiectul va fi
deservit de noua rețea de metrou, M5, Drumul Taberei - Pantelimon, care
este momentan în construcție, iar o noua stație de metrou “Orizont” se
va realiza la 250 de m de proiect.
În plus, 12 linii diferite de autobuz și tramvai asigură accesul la proiect.
Recenta inaugurare a Podului Basarab a îmbunătățit fluxul de trafic,
conectând direct AFI Park 1 cu punctele cheie ale Bucureștiului, accesul
facându-se prin intersecția de la Piața Victoriei.

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: 3,75 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iulie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: Endava Romania, Microchip
Technology, Cameron Romania,
Incrys, Inaxio, Ecta74, Danya Cebus,
Afcon Electra, Leumi Bank
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Bancă Bar Buticuri Bowling
Cafenea Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM)
Cinema Zonă comercială Centru de conferinte Servicii de curierat
Fitness Florărie Spălătorie Magazin de presă
Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie Restaurant
Zonă comercială Centru comercial Supermarket Agentie de turism
Wellness & Spa Magazin de vinuri Parc în apropiere Transport public

Tablou de distribuție HVAC Control acces Sistem modern de
telecomunicații

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

Contoare Contoare individuale

Ferestre înclinate Jaluzele uniforme Ferestre care se deschid Uși din lemn

Îngrijirea spaţiilor verzi Administrație și management
proprietate

Deszăpezire Pază
Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi

Recepţie Accesibilitate pentru persoane Pază permanentă



Alimentare electrică

Lift

cu dizabilități

Generator de urgenţă Power generator Generator de rezervă Alimentare dublă
Sursa UPS

Lifturi de mare viteză Lift
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