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Descriere
Proiectat la cele mai inalte standarde Europene, THE OFFICE este un
centru de calm si eficienta unde te poti concentra la afacerile tale, iti
poti impresiona clientii si vizitatorii si poti avea grija de confortul si
siguranta tuturor celor ce lucreaza cu tine.
THE OFFICE pune la dispozitia chiriasilor dotari Clasa A, avand certificat
verde, pentru a asigura confortul maxim, flexibilitate, eficienta si acces
la toate facilitatile.
THE OFFICE are o mare vizibilitate si acces la centrul orasului Cluj-
Napoca.

Coffice Cluj-Napoca 400604 Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989
77

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

255 m
Spațiu birou minim de închiriat: 14 m

2
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400604 Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989
77

Birou disponibil:

255 m
Spațiu birou minim de închiriat: 14 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 255 m

Birou disponibil : 255 m

Birouri de închiriat : 15 m , 28 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Specificații
Detalii tehnice

Descrierea localizării
Coffice este un nou concept de business, format dintr-o cafenea-
lounge, birouri instant si organizari de evenimente corporate.
Coffice va ajuta sa va gasiti spatiul ideal de birou, indiferent de cerintele
dumneavoastra, daca aveti un business la inceput sau unul cu
vechime.Va oferim un mediu de lucru profesionist si oportunitatea de a
va creste afacerea intr-un timp scurt.
Beneficiati de prestigiu si eleganta pe care afacerea dumneavoastra o
merita cu serviciile oferite de Coffice.
Coffice ofera birouri instant, in cladiri de business, cu toate serviciile
administrative incluse.Un lucru extrem de important pentru
dumneavoastra, nu aveti nevoie de nici o investitie, puteti veni doar cu
laptopul.
Servicii incluse:
- birouri mobilate cu acces la internet de mare viteza
- podea suprainaltata, sistem de ventilatie 4 PIPE
- acces la copiator, scanner si imprimanta
- servicii de securitate
- mobilier de calitate

Spațiu birou minim de
închiriat :

14 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

file:///calculator-chirie-birouri/Coffice-Cluj-Napoca


Lift

Control acces Podea înălţată Sistem de alarmă Detectoare de fum/incediu
Mochetă Izolare fonică Supraveghere video (CCTV) Tablou de distribuție
Sistem antiincendiu Sistem modern de

telecomunicații
Control acces pe zone Cameră server
BMS Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Spații de depozitare la subsol Ventiloconvectoare cu 2 țevi Compartimentare Finisaje de calitate
Încălzire centrală Spații sociale Tavan fals Fibră optică
Sistem termoficare

Lifturi de mare viteză
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