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Descriere
Multinvest Business Center beneficiază de o amplasare privilegiată, în
centrul istoric al municipiului Târgu Mureş, şi este opţiunea ideală
pentru companiile care doresc să-şi desfăşoare activitatea în zona de
maxim interes al oraşului. Este prima "clădire verde" de birouri clasa A
din Târgu Mureş, un incubator de proiecte "verzi" în curs de certificare
după sistemul englez BREEAM. 
Principalele elemente de clădire verde: 
- performanţă energetică: clasa A
- încălzire -răcire cu pompe de căldură (30 sonde la 180 m adâncime,
sub clădire),
- ventilaţie cu recuperare de căldură,

Multinvest Business Center 540035 Târgu Mureș, Str. Aurel Filimon 19A

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 60 m

2

2

540035 Târgu Mureș, Str. Aurel Filimon 19A

Birou disponibil:

1.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 60 m

2

2

De la proprietar

MULTINVEST SRL

Trimiteți email

Toate proprietățile acestui proprietar

Geodate

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/cladiri-de-birouri-verzi
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/16/460172be546ca6a0683bd646dc384242281ffc45.jpeg 
file:///companii/-/multinvest-srl
file:///companii/-/multinvest-srl
file:///companie/multinvest-srl/office-buildings


- apă caldă menajeră produsă cu panouri solare,
- apă pluvială colectată şi utilizată la rezervoarele wc,
- terase verzi irigate cu apă pluvială, 
- panouri fotovoltaice pentru încărcare automobile electrice,
- sistem integrat de building management: controlul automat al
temperaturii interioare, controlul automat al nivelului de iluminat
artificial în funcţie de cel natural, controlul iluminatului şi climatizării în
funcţie de prezenţă, prevenirea pierderilor la climatizare (controlul
poziţiei ferestrelor şi uşilor), controlul automat al iluminatului în spaţiile
de circulaţie şi sanitare, monitorizarea consumurilor energetice,
monitorizarea consumurilor de apă, sistem de prevenire a pierderilor -
spaţiu amenajat pentru colectarea sortată a deşeurilor de birotică

Detalii tehnice - spaţii interioare: 

1. Planşeu termoactiv
2. Tavan casetat perforat tip grilă de aluminiu în birouri şi din gipscarton
la spaţiile comune
3. Tâmplărie din aluminiu tip Alumil High Energy cu 3 straturi geam
termopan LowE şi Argon, cu înaltă eficienţă termică
4. Parasolare exterioare –fixe
5. Cutii de conexiune – 220V şi data voce în pardoseală
6. Încălzire – răcire suplimentară cu ventiloconvectoare
7. Pardoselile în spaţiile de birouri sunt acoperite cu mochetă pentru
trafic intens cu calitate fonoizolantă
8. Sistem de încălzire – răcire şi iluminat comandat prin sistem BMS
(sistem integrat de building management)
9. Faţada ventilată, zidărie BCA Ytong 25 cm + 15 cm vată minerală şi
placaj HPL de 8 cm
10. Terase verzi cu vegetaţie
11. Sistem de încălzire – răcire prin sonde geotermice – pompe de
căldură
12. Panouri solare pentru apă caldă menajeră
13. Colectare apă pluvială, şi din puţ forat în rezervoare tampon şi
pentru alimentarea grupurilor sanitare
14. Alimentare cu energie a maşinilor electrice la subsol
15. Parklifturi în subsol - 25 buc

Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2400 m

Birou disponibil : 1.500 m

Birouri de închiriat : 412 m , 446 m , 302 m , 405 m ,
270 m , 215 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

60 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

16. Sistem integrat de management al clădirii (BMS )
17. Utilizarea tuturor corpurilor de iluminat cu temporizatoare, cu leduri,
becuri economice
18. Lift pentru persoane cu dizabilităţi

Descrierea localizării
Multinvest Business Center are o poziţionare geostrategică centrală, cu
acces la drumul european E60, la reţeaua de căi ferate, la aeroportul de
importanţă transnaţională Transilvania Târgu Mureş. Totodată, o reală
importanţă are şi situarea municipiului Târgu Mureş, în punctul de
conexiune al viitoarelor autostrăzi - "Transilvania" şi Târgu Mureş - Iaşi,
care conferă oraşului Târgu Mureş importante atuuri pentru
manifestarea vocaţiei naţionale şi internaţionale. Amplasare:
privilegiată în centrul istoric al municipiului Târgu Mureş, în imediata
apropiere se află numeroase alte obiective cum ar fi E.On Gaz Romania,
CJAS Mureş, BRD Mureş, Prefectura şi Consiliul Judeţean Mureş,
Primăria Târgu Mureş, Galeriile comerciale Luxor, Teatrul Ariel şi
Teatrul Naţional, Sinagoga Mare; 
- Accesibilitate excelentă cu maşină, transport public, bicicletă
- Gamă largă de servicii în apropierea clădirii

Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Bancomat (ATM) Hair Stylist Hotel Centru medical
Parcare pentru vizitatori Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Centru comercial Agentie de turism Transport public



Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Detectoare de fum/incediu Control acces pe zone Tavan fals Mochetă
Finisaje de calitate Cameră server Control acces Spații de depozitare la subsol
Sistem de alarmă Tablou de distribuție Sistem antiincendiu Încălzire centrală
HVAC Audio warning system BMS Tablou distribuție IP
Mechanical ventilation

Contoare

Ferestre care se deschid Geamuri termopan Ferestre înclinate Uși din lemn

Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Pază permanentă
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Recepţie Administrație și management
proprietate

Chicinete complet echipate
Întreţinere şi reparaţii lifturi

Pază

Power generator Sursa UPS Alimentare dublă

Lift


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Multinvest Business Center
	Necessary Cookies
	Analytics
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Geodate
	Informații financiare
	Parcare
	Descrierea localizării
	Servicii
	Specificații
	Detalii tehnice
	Metri
	Ferestre
	Servicii asigurate în clădirea
	Alimentare electrică


	Your choice regarding cookies on this site
	Lift



