
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie A / M Palác

Popis
M-Palác byl architektonicky ztvárněn architektonickou a projekční
kanceláří Atelier DoS, Dokoupil & společník, v.o.s. Brno. Řešení
komplexu dvou budov vychází ze soutěžního návrhu z ledna 1994.
Základní kámen byl položen dne 20. prosince 1994 s následnou
kolaudací dne 9. října 1997.

Popis lokace
Brno je druhé největší město v České republice. Snadný přístup autem,

M Palác Brno, Heršpická 813/5

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

539 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Brno, Heršpická 813/5

Volné prostory:

539 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

10630 m

Volné prostory : 539 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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vlakem, autobusem nebo městskou hromadnou dopravou Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

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 1993

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

file:///kalkulator-najemneho/M-Palac


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Butiky Parkování v blízkosti
Restaurace Maloobchodní oblast Maloobchodní galerie v okolí Supermarket
Dostupnost hromadnou
dopravou

Kontrola přístupu podle zón Optické kabely Poplašný systém Protipožární systém
HVAC sytém

Recepce Ostraha

Hlavní zdroj napájení Záložní zdroj energie

Vysokorychlostní výtahy
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