
Rovinj, poslovni objekt 1260,41 m2
Rovinj, Istarska, Hrvatska

Cena: 2.016.000 EUR / 15.120.000 HRK

Površina: 1260.41 m2

Dvorišča okoli objekta: 1683.00 m2

Cena na m²: 1599.48 EUR

Komisija: 3% + DDV

Nepremičnine koda: 557-1

Vrsta nepremičnine: Poslovna stavba

Rovinj, upravna zgradba, prodaja takih poslovnih prostorov, ki jih ponuja kot
nedokončano, z možnostjo vložitev namen dejavnosti, ki jo je treba opraviti, ki
imajo naslednje kvadraturo: - Underground stopnja = 243,44 m2 površine -
Pritličje = 338,86 m2 površine - Prvo nadstropje: 338,97 m2 površine - Drugo
nadstropje: 339,14 m2 površine. Poslovna stavba sestoji iz; Po + P + 2, z vnaprej
določenimi območji različnih velikosti, od cca. 25 m² do 339 m² površine, v
vsakem nadstropju, s prilagodljivimi zmožnostmi, ki se spreminja velikost.
Površina poslovnih prostorov, glede na to, da je stavba zgrajena na načelu
skeletnega sistema v močnih podpornih stebrov, z odlično statične odpornosti
proti naravnim in vremenskih razmer, in Stene se lahko spremeni, da bo
ustrezala vašim potrebam, odvisno od namena. Stavba je značilna odlična
zvočna in toplotna izolacija (ker je zgrajen Schϋco najvišje kakovosti aluminijasta
okna s toplotno izolacijo Low E steklo 4-16-argon-4 in lepljeno steklo, šuko, in
demit fasada z stiropor 8 cm in visoko kakovostnih in dekorativne akrilne barve. Ti
novi zelo elegantno in dobro načrtovane, uradi in vrhunsko opremo, strankam
ponuditi popolno avtonomijo in zelo visoko kakovost vgrajenih vsebin, ki so
potrebne za delovanje sodobnega pisarniškega prostora. Poslovna stavba se
načrtuje, da deluje v skladu s pravili "inteligentne hiše", ki je, med drugim, ki se
nanašajo na: - Individualno ogrevanje in klimatizacijo, z neposrednim merjenjem
porabe energije za vsako poslovno enoto, video nadzor, alarmni sistem,
varnostna vrata, dostop do interneta, max TV, telefonski priključek, - Uporaba
sodobnih dvigal iz podzemnih etažah v drugem nadstropju (prilagojeno osebam z
omejeno mobilnostjo) - Stranišče vseh nadstropjih v hodnikih, z možnostjo
izgradnje stranišče ali umivalnik v vsakem poslovnem področju, - Uporaba
nadzemni-parkirišču s skupno tridesetih (30) parkirnih mest, (ki je vključeval tudi
parkirna mesta za osebe z omejeno mobilnostjo). 

Lastnosti Neopremljeno, Zavarovanje 24 h, Dostop invalidom

Infrastruktura Voda, Elektrika, Telefonska inštalacija

Dovoljenja Lokacijsko dovoljenje, Gradbeno dovoljenje, Lastniško potrdilo

Leto izgradnje 2013

Nadstropje klet, pritličje, prvo, drugo

Nadstropij 3

Prevoz Avtobus

Oddaljenost od javnega prevoza 2 min

Oddaljenost od morja 1.200 m

Oddaljenost od plaže 2,0 km

Oddaljenost od centra 1.100 m

Stanje Roh bau

Ogrevanje Električno ogrevanje
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Položaj V industrijsko/gospodarski coni

Usmerjenost Jugovzhod, Jugozahod, Jug

Dostop Avto, Tovornjak

Mizarstvo PVC
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