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Popis
Platinium je administrativní objekt s celkovou pronajímatelnou plochou
9 645 m2. Dokončen byl v srpnu roku 2005. Podzemní podlaží nabízí
svým návštěvníkům 48 parkovacích míst. V přízemí se nachází centrální
recepce, bankovní pobočka, prodejní plocha, jídelna a restaurace,
business kavárna, umělecká galerie a průjezd do dvorní části budovy.
Zde je situováno zastřešené parkoviště pro 58 automobilů a vjezd do
podzemního podlaží s garážemi.

Také první poschodí je přímo přístupné z prvního patra parkoviště (ve
dvorní části budovy, pro 59 automobilů), po schodišti je umožněn
přístup k centrální recepci. Druhé až páté poschodí jsou koncipována

Platinium 616 00 Brno, Veveří 111

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

649 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -
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616 00 Brno, Veveří 111

Volné prostory:

649 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

7900 m

Volné prostory : 649 m

Kanceláře k pronájmu : -
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-
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výhradně jako kancelářské prostory v celé hloubce budovy - tato
poschodí jsou půdorysně identická. Poslední, šesté poschodí se skládá
z luxusních kancelářských ploch s terasami po obou delších stranách
budovy s nádherným výhledem na město. Všemi sedmi podlažími
objektu prochází dvě komunikační jádra s výtahy, schodišti a sociálními
zařízeními, která umožňují rozdělení jednotlivých podlaží na nezávislé
celky.

Popis lokace
Administrativní centrum Platinium se nachází v jedné z
nejatraktivnějších lokalit města Brna, v přirozeném centru
akademických a exekutivních institucí a v těsné blízkosti jedné z
dominant města - trojice největších administrativních budov na ulici
Šumavská.

Mimořádné je toto místo i z hlediska dopravní dostupnosti sítě městské
hromadné dopravy - jak z centra města, tak i z ostatních městských
částí. Administrativní centrum Platinium se nachází v přímém dosahu
dálničních přivaděčů na Prahu, Olomouc, Vídeň či Bratislavu.

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 36 měsíc

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště 117 parkovacích
míst

-

Podzemní 48 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: ČSOB, KPMG Česká Republika,
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

CYRRUS, GENERALI Pojištovna

Bar Bankomat Restaurace Maloobchodní oblast
Park v okolí

Detektory kouře/žáru Poplašný systém Systém klimatizace HVAC sytém

Ostraha Recepce

Výtah
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