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Descriere
Ansamblul de cladiri ROSIM’S BUSINESS CENTER este compus din 2
corpuri principale: unul de birouri si unul de depozitare; deasemenea,
sunt prevazute 40 locuri de parcare autoturisme.
Cladirea de birouri este proiectata pentru P+4 si a fost realizata ca P+2,
urmand sa se poate ridica celelalte 2 etaje.
Cladirea este dotata cu un sistem de incalzire, respectiv racire
performant astfel incat sa existe un consum redus de agent termic,
astfel incalzirea si racirea cladirii se face prin pardoseala cu sistem
GIACOMINI Italia. Incalzirea se face prin 3 sisteme care pot functiona
independent sau impreuna, astfel exista incalzire realizata cu panouri
solare de ultima generatie care pentru a incalzi agentul termic au nevoie
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Cost chirie birouri (m  / lună)

7.5 €/m  + TVA
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Birou disponibil :

2.673 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Chiajna

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2673 m

Birou disponibil : 2.673 m

Birouri de închiriat : 897 m , 2700 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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doar de lumina zilei (nu neaparat de lumina solara).
Deasemenea, exista instalata o centrala termica pe lemne sau
combustibil solid avand o putere instalata de 250kw. 
Incalzirea poate fi realizata si de un sistem de 4 cazane pe gaz, unul
master si celelalte slave, fiecare de 75kw.
Intregul sistem de incalzire este realizat asa cum am aratat pentru un
consum redus de combustibil dar si de independenta energetica.
Cladirea de birouri este dotata la interior cu lift semi-panoramic (2
pereti din beton si 2 usi din sticla, hidraulic de la firma KOPPEL din
Italia).
Deasemenea, are instalate cabluri pentru IT de ultima generatie tip FTP
categoria 6 ce permit transferul de date de 1G/s, centrala telefonica
Panasonic TDA100 cu 16 intrari si 54 interioare cu peste 200 prize PC si
tot atatea telefonice.
Cladirea de birouri se poate compartimenta in caz de inchiriere cu
pereti de rigips si/sau aluminiu cu geam dupa necesitati.

Hala este realizata cu stalpi de beton prefabricate, grinzile sunt
HEA700, panele UNP140, iar peretii si acoperisul sunt panouri
termoizolante de la firma ISOBAU.
Hala este prevazuta cu 3 usi mari sectionale de 3500x4500 mm din care
cea centrala cu rampa si rampa de egalizare.
Pardoseala este realizata cu beton, plase sudate si intarita cu intaritor
cu quartz aditivat cu grosime medie de 45 cm rezistenta la sarcini de
pana la 7500 kg/mp.
Suprafata totala a halei este de 2509 mp, inaltimea utila 6,7 m.
In partea din fata a halei s-au construit pe structura metalica spatii de
birouri precum si de depozitare, vestiare prevazute cu WC si dus,
suprafata etajului construit este de 212.5 mp.
Aceste spatii au fost prevazute cu aductiuni de apa calda, apa rece,
scurgere apa si incalzire.
Apa este furnizata de un put forat la mare adancime (110 m), cu utilaje
si tehnologii PETROM SERVICE, cu carte tehnica pentru o potentiala
folosire a tehnologiei de incalzire cu pompe de caldura. Tubulatura
putului a fost asigurata de VALROM.
Sistemul de prevenire si control pentru incendii este avizat si aprobat de
catre pompieri si este prevazut cu tot ce este necesar pentru a putea

Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 7.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 40 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iunie 2007

Anul renovării: 1 ianuarie 2018
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

face fata in caz de necesitate.
Cu privire la instalatia electrica intregul ansamblu este prevazut cu
generator de curent electric cu o putere de 150kwa de la firma KOHLER
(SUA), fabricat in Franta

Legatura intre corpurile de cladire si hala se face printr-un hol de
legatura.
Intregul ansamblu este prevazut cu un sistem de prevenire impotrica
efractiei dotat cu video camere, sistem de detectie ACTIV ALARM
Facem precizarea ca in incinta curtii exista un transformator propriu de
putere de la Electrica, aductiuni de gaz, aductiuni de cablu Romtelecom,
transmisii wireless Vodafone, fibra optica GTS.
Deasemenea, intregul ansamblu este prevazut cu un sistem propriu de
prelucrare a apei menajere in conformitate cu cerintele de mediu de la
firma ASTEC ROM, doua unitati MCH10

Descrierea localizării
Propietatea este asezata intr-o zona industrial comerciala in imediata
apropiere a intersectiei intre autostrada A1 si centura Bucuresti si a
viitoarei autostrazi expres aflata in constructie.
Ca vecini putem enumera Centrul logistic Liedl,sediul AVON,
laboratoarele Synevo, companiile Dohler, Otter, Holveir,

Chiriași: -

Centru medical Parcare pentru vizitatori Centru comercial Transport public



Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Tavan fals BMS Fibră optică Compartimentare
Finisaje de calitate Control acces Detectoare de fum/incediu Tablou distribuție IP
Încălzire centrală Sistem de alarmă Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Izolare fonică
Tablou de distribuție

Sistem antiincendiu Cameră server HVAC Control acces pe zone
Spații sociale Supraveghere video (CCTV) Sistem modern de

telecomunicații
Sistem termoficare

Contoare individuale Contoare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme Ferestre înclinate

Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază permanentă Recepţie
Administrație și management
proprietate

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Pază
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de urgenţă Alimentare dublă Generator de rezervă Sursa UPS

Lift
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