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Popis
Obchodní a kancelářské prostory v centru Brna. Hledáte atraktivní
obchodní plochu, moderní kancelář, nebo prostor pro realizaci Vašeho
podnikání? Požadujete moderní a kvalitní a zázemí ve výhodné lokalitě v
centru Brna?

Přesně to nabízí Palác Magnum – na nároží brněnských ulic Orlí,
Divadelní a Benešova. Pronájem reprezentativních obchodních prostor,
obytných kancelářských atelierů a moderních kanceláří již od 50 m2.

Palác Magnum Brno, Orlí 36

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

1.236 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
50 m

2

2

Brno, Orlí 36

Volné prostory:

1.236 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 50 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

3312 m

Volné prostory : 1.236 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2
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Popis lokace
snadná dostupnost autem, vlakem, autobusem či MHD

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

50 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2003

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

file:///kalkulator-najemneho/Palac-Magnum


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Kavárna Kantýna
Hotel Restaurace Supermarket Park v okolí
Dostupnost hromadnou
dopravou

BMS systém Serverová místnost HVAC sytém Kontrola přístupu podle zón

Recepce

Hlavní zdroj napájení Záložní zdroj energie

Vysokorychlostní výtahy
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