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Descriere
ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK - BUCURESTI este unul din cele
mai mari complexe de cladiri din centrul Bucurestiului, cu o suprafata
neta de birouri / depozite de inchiriat de aprox. 38.000 mp si 450 locuri
de parcare in incinta complexului de cladiri, si de aprox. 150 locuri de
parcare, situate la 100 m de locatie, intr-un alt spatiu proprietate a
acesteia.
Societatea, dispune si de o alta suprafata de birouri / depozite /
productie de inchiriat de aprox. 3.500mp la 10 km de sediu, in strada
Chirca nr.101, localitatea Varteju, orasul Magurele, sectorul agricol

ELECTROMAGNETICA
BUSINESS PARK

50912 București, Calea Rahovei 266-268

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: 20 m2

50912 București, Calea Rahovei 266-268

Spațiu depozit minim de închiriat: 20 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: warehouse

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 38000 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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ILFOV cu posibilitatea parcarii gratuite.

ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK ofera spre inchiriere spatii
pentru birouri, depozite, call center, data center, arhiva, sali conferinta /
petreceri corporate, baza sportiva - terenuri tenis, teren fotbal, sali
biliard si gimnastica, terenuri cu destinatie logistica, spatii pentru
servicii aditionale si cantine, restaurante, posta, magazine s.a. 
Punem nevoile clientilor pe primul plan, suntem flexibili in vederea
gasirii unor solutii eficiente pentru probleme specifice in vederea
castigarii increderii clientilor nostrii. 
La baza dezvoltarii noastre sta preocuparea constanta pentru
satisfacerea cerintelor clientilor nostrii si o atitudine onesta in
construirea relatiilor de afaceri.

Descrierea localizării
ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK este situata la cca 2 km de
centrul Bucurestiului (Piata Unirii), la intersectia dintre Calea Rahovei si
Soseaua Progresului (Trafic Greu), vis-a-vis de Liberty Center, cu acces
facil din toate cartierele Bucurestiului astfel :

* La sediul central cat si la locatia din apropiere (cea vis-a-vis de Liberty
Center) se poate ajunge cu tramvaiele 8, 11, 23, 25, 32 si cu autobuzele
117, 173 si 220.
* La unitatea din orasul Magurele, localitatea Varteju, strada Chirca nr
101 situata la cca 10 km de sediul central pe drumul european E70, se
poate ajunge cu autobuzul 330.
* La baza sportiva din strada Veseliei nr. 19 se poate ajunge cu
tramvaiele 8, 11, 23.
* La terenul din Domnesti, Sector Agricol Ilfov, pe Soseaua de Centura -
situat la aproximativ 800 m de autostrada Bucuresti - Pitesti, zona
Carrefour â€“ Hornbach si la 1.200 m de bariera Domnesti.
* La terenul din comuna Tartasesti, sat Gulia, jud. Dambovita situat pe
drumul national DN 7 - situat la aprox. 24 km de Bucuresti.
* La terenul din comuna Moara Vlasiei, sat Caciulati, Sector Agricol

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

file:///calculator-chirie-depozite/ELECTROMAGNETICA-BUSINESS-PARK


Servicii

Proprietăți

Ilfov, pe vechiul drum Bucuresti - Ploiesti, situat la aprox. 1 km de
autostrada Bucuresti - Ploiesti.
* La terenul din str. Mitropolit Filaret, Bucuresti, nr. 35-37, sect. 4, se
poate ajunge cu tramvaiul 32;
* La terenul din str. George Georgescu, Bucuresti, nr. 26, sect. 4, se
poate ajunge cu tramvaiul 32;
* La terenul din str. Petre Ispirescu, Bucuresti, nr. 35, sect. 5, se poate
ajunge cu tramvaiul 32, din Calea Rahovei;

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Sală de ședințe
Acces transport public

Restaurant Proximitate aeroport Showroom

Building name: 1

Warehouse space



Office space

Technical
parameters

Power supply
Ventillation
Heating system
Light production
Water availability
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