ACTIV Property Services
Str. Doctor Carol Davila 34, Sector 5, Bucureşti, România
+40 21 408 0300
office@activpropertyservices.ro

SKY TOWER

Calea Floreasca 246B, Nord, București
FĂRĂ COMISION. AGENTUL REPREZINTĂ PROPRIETARUL.
Actualizat: 2019-11-22

CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE
Disponibil minim
Disponibil maxim
Chirie de bază
Chirie parcare
Service charges
Disponibilitate
Titlu

: 439 m²
: 439 m²
: la cerere / on demand
: EUR/buc/lună
: 0 EUR/m²/lună
: 01 Martie 2020
: Birouri de închiriat în Sky Tower, lângă metru Aurel Vlaicu

SKY Tower este cel mai înalt turn de birouri din România, amplasat în nordul Bucureștiului. Are 37 etaje; suprafața închiriabilă pe nivel de
1.157,7 m2; clasa A; certificare de clădire verde.
Clădirea emblemă SKY TOWER este deținută de Raiffeisen Property International, companie cu peste 20 de ani de experiență în real-estate și
care a dezvoltat peste 35 de proiecte majore în 13 țări europene. SKY TOWER a fost dezvoltat ca parte a unui proiect mixt care mai include o
clădire de birouri de 16.000 m2 închiriată complet de Raiffeisen Bank și centrul comercial Promenada Mall (40.300 m2 GLA). SKY TOWER
este cea mai înaltă clădire din România, amplasată în nordul capitalei, în cartierul de birouri Barbu Văcărescu, dezvoltat în ultimii ani în jurul
stației de metrou Aurel Vlaicu, la intersecția Bulevardului Barbu Văcărescu cu Calea Floreasca și Șoseaua Pipera. Cartierul Barbu Văcărescu a
devenit în ultimii ani cea mai efervescentă locație imobiliară din România, dezvoltându-se drept noul cartier de afaceri al Bucureștiului. Zona
include 230.000 m2 de spații moderne de birouri, în timp ce alți 200.000 m2 sunt anunțați pentru livrare în următorii 2-3 ani. Locația beneficiază
de o accesibilitate foarte bună cu automobilul, având legături directe cu Piața Charles de Gaulle (2.5 km) - Piața Victoriei (4 km) și Aeroportul
Internațional Henri Coandă etc. Transportul public include stații de metrou (Aurel Vlaicu), autobuz și tramvai în vecinatatea clădirii. SKY TOWER
are 37 de etaje peste nivelul solului și o înălțime totală de 137 metri (5S+P+36+37 tehnic), având o arhitectură deosebită și vizibilitate excelentă
din toată zona de nord a Capitalei. Turnul are o suprafață închiriabilă de 40.450 m2, cu 1.157,7 m2 pe nivel. Este deservită de o parcare cu 518
locuri amplasate integral în subteran. SKY TOWER are pre-certificare LEED (Gold Level) și certificare verde OGN – DGNG. Este o clădire de
clasa A, având specificații care includ BMS, HVAC, Security Management System, podea înalțată și tavan suspendat, generator de back-up,
detectoare de fum și sprinklere etc. Turnul a fost finalizat în 2013 și are în prezent un grad de ocupare de peste 90%, incluzând chiriași majori

precum Oracle, Raiffeisen Bank, PeliFilip, 1&1 etc.

INFORMAŢII CLĂDIRE DE BIROURI
Status
Dată finalizare
Niveluri
Suprafaţă închiriabilă
Suprafaţă etaj curent
Parcare (număr spaţii)

: clădire finalizată
: 2013
: S+P+36
: 40.450 m²
: 1.157 m²
: 518 locuri

FACILITĂȚI:
Zona Comerciala.

DOTĂRI:
Detectoare Fum/Foc, Generator de Back-up, Acces Securizat, Tavan Suspendat, Podea Inaltata, HVAC, BMS - Building Management System.

CONTACT
Nume
Telefon
Mobil
Email
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