










Incubator de Afaceri Ecosistem Urban Evoluat

Spații comerciale
Servicii logistică
Servicii bancare

Restaurante
Hoteluri
Săli de sport

Excelență la un preț avantajos
Stare de bine și confort
Productivitate la cel mai înalt nivel

11 MINUTE
INST. CULTURALE

6 MINUTE
GARĂ

5 MINUTE
PARC CENTRAL

TRANSPORT
PUBLIC
NR. 37

8 MINUTE
CENTRUL ISTORIC

13 KM
A3

3,7 KM
E60

6 MINUTE
AUTOGARĂ

24 MINUTE
AEROPORT

EXCELENȚĂ CONTEMPORANĂ ÎN
BUSINESS





Cortină structurală Metra cu deschidere 
pentru fiecare zonă de lucru și 
deschideri acţionate electric pentru 
spaţii comune ;

FAŢADĂ:

SUBSOL

 Podea tehnologica (doar pe spaţiile de lucru) care 
adăpostește curenţi slabi, curenţi tari și FO (Fibră 
optică) 

Grid podea tehnologică și tavan fals:

46 PARCĂRI
SUBTERANE

267 PARCĂRI
SUPRATERANE
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ILUMINAT: 

Becuri LED pentru spaţiile de lucru
Lumina de urgenţă operată din sistemul central şi sistemul de baterii UPS
Capacitatea de alimentare electrică este 2 x 1.600 kva

ALARMĂ: 

Sistemul de alarmă antiefracţie este proiectat pentru următoarele spaţii: toate intrările în clădire (exceptând 
feresterele), camere tehnice şi camera de securitate

ALTE SPECIFICAŢII TEHNICE:

- Presiune maximă a sunetului în spaţiile deschise este de 40 dB (A), măsurat la 1,5 m deasupra podelei
- Centrală PSI independentă
- Sistem centralizat cu senzori de fum, foc şi gaz
- Rezervă de apă (350mc) situată extern, în Piazzeta
- Puterea de alimentare cu generator Diesel (350 kWA) pentru sistemele de siguranţă.

INSTALAŢII:

HVAC controlate prin BMS, cu ajutorul senzorilor de temperatură externi 
şi interni privind calitatea aerului (nivel CO2) şi temperatura;
BMS central alimentat prin intermediul sursei de alimentare de urgenţă

CCTV:

Camere de supravegheat analogice cu lentile varifocale, infra acţionate 
automat pentru supravegherea intrărilor în clădire, barierelor de acces, 
lobby, lift, parter şi spaţiile comune.

ECONOMIE DE ENERGIE

printr-un convertor de recuperare a căldurii (minim 70%) prin 
intermediul sistemului conectat de circuit.

Costuri operaţionale
reduse prin

instalaţiile oferite
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Spaţiul este aproape de mijloacele de 
transport în comun. Această poziţionare, 
împreună cu parcarea de biciclete și 
punctele de încărcare electrică,  încurajează 
folosirea mijloacelor de transport alternative 
și contribuie la reducerea emisiilor poluante și 
îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Terasele generoase, Piazetta și împrejurimile 
încurajează chiriașii să-și petreacă timpul în 
aer liber. Natura și valoarea peisagistică a 
locului prevăd numeroase beneficii ecologice 

pentru cei care lucrează în birouri.
Eficienţa energetică este inclusă în 
standardele clădirii și constituie un factor 
cheie pentru un climat interior confortabil și  
dezvoltarea  sustenabilă.
Novis Plaza, clădirea de birouri clasa A + din 
Cluj-Napoca  care prin locaţie, priveliște, 
confortul termic, lumina naturală și acustica 
de bună calitate demonstrează că excelenţa 
contemporană  în  business e posibilă!
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