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Descriere
Parcul ofera 92,182 m² suprafata inchiriabila. Cladirile sunt organizate
pe mai multe nivele de inaltime, de la 1 la 8 etaje.

Facilitati:

Vizibilitate excelenta
Flexibilitate in amenajarea spatiului
AC furnizat in sistem split
Sistem de incalzire/racire pe 4 tevi (in anumite cladiri)
Avertizare automata de incendiu si evacuare fum
Serviciu securitate de 24 ore

Iride Business Park 020337 București, Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: -

020337 București, Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A

Depozit disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 13000 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Podea tehnica flotanta (in anumite cladiri)
Ferestre cu posibilitate de deschidere
Raport foarte bun locuri de parcare / suprafata inchiriabila

Descrierea localizării
Iride Business Park este situat in zona de Nord a Bucurestiului, in
vecinatatea strazii Fabrica de Glucoza si a bulevardului Barbu
Vacarescu. 

Accesul catre si dinspre locatie se realizeaza extrem de usor cu masina
proprie sau cu mijloacele de transport in comun, fiind in aproprierea
statiilor de metrou, autobuz si tramvai.
Iride Business Park a devenit una dintre cele mai atractive locatii de
birouri din Nordul Bucurestiului, parcul de afaceri avand deja printre
chiriasi companii internationale de prestigiu.

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 1999

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-depozite/Iride-Business-Park


Servicii

Proprietăți

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Sală de ședințe
Acces transport public

Proximitate aeroport Centru de odihnă

Building name: 1

Clear height: 6.00 m

Floor loading: 3.00 t/m

Drive in doors (nr): 1
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Warehouse space

Office space



Technical
parameters

Security
Sprinkler system
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