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Descriere
Brandul Amera este unul emergent pe piaţa clujeană, propunându-şi să
ofere o nouă viziune asupra conceptului de proprietate, atât pe partea
de management cât şi pe cea de dezvoltare.

Proiectul Amera Tower vine să materializeze această viziune prin
amploarea şi complexitatea sa. Pe o piaţă a centrelor de afaceri extrem
de dinamică, centrul de afaceri Amera Tower vrea să se impună ca şi
alternativa cea mai fiabilă prin calitate şi servicii oferite. 

Poziţionat strategic in afara aglomeraţiei urbane, aproape de centrul
oraşului, uşor accesibil şi cu mijloace de transport în comun, Amera

Amera Tower 400230 Cluj-Napoca, Calea Baciului 2-4

Cost chirie birouri (m  / lună)

9 €/m  + TVA

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

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6849 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : 550 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Tower este o adevărată oază de afaceri, un mediu dotat cu toate
elementele pentru a susţine fluxul de business: o parcare generoasă,
birouri spaţioase, un restaurant spatios şi un coffee-shop.

In iunie 2012 Amera Tower a atins cu succes nivelul GOLD de
certificare stabilit de către US. GREEN BUILDING COUNCIL in sistemul
de construcție LEED (Leadership in Energy and Environment Design),
verificat de către Green Building Certification Institute. 

Din luna septembrie 2012 AMERA TOWER este mebru oficial GOLD și al
ROGBC (Romanian Green Building Council/Consiliul Român pentru
Clădiri Verzi).

Suntem mândrii că ne putem numi prima clădire verde certificată din
Cluj Napoca.

Descrierea localizării
Imobilul se situează în partea de nord-vest a ieşirii din Cluj Napoca, pe
fosta platformă industrială a comunei Baciu, viitoare componentă a
zonei metropolitane, pe Calea Baciului nr 2-4.
Accesul este simplu de pe şoseaua Cluj-Zalău (E81) şi Tăietura Turcului,
imobilul situându-se la doar caţiva metri de parcul industrial TETAROM
I.
Transportul în comun este asigurat de liniile de autobuz 31 şi 31 barat
care circulă din 7 în 7 minute.
Repere importante: 4 km de centrul oraşului, 3,5 km de gară, 3 km de
autogară.
Datorită înălţimii sale, a construcţiei moderne, clădirea iese în evidenţă
din mediul incojurător, fiind uşor vizibilă şi remarcată pe o rază de 1 km.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: E.ON, Groupama, HALCYON Mobile,
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Seal Logistic, Stadt Construct, Ave,
Outokumpu etc.

Bancă Bar Cafenea Cantină
Centru de conferinte Fitness Parcare pentru vizitatori Restaurant
Transport public

Detectoare de fum/incediu Designul atractiv al zonelor
comune

Sistem antiincendiu Finisaje de calitate
Podea înălţată Mochetă

HVAC Control acces Tavan fals

Ferestre care se deschid

Administrație și management
proprietate

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi
Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire

Lift
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