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Popis
Předmětem nabídky jsou nebytové prostory nově budovaného
administrativního centra Šumavská Gate. Moderní budova s
předpokládanou certifikací Breeam vyroste v Plzni v Šumavské ulici, a
to v těsné blízkosti hlavního vlakového nádraží a nového autobusového
terminálu. Vedle toho, že svým půdorysným tvarem vzdáleně připomíná
bránu, bylo právě umístění projektu klíčové pro jeho pojmenování. 

Budova Šumavská Gate se stane jednou z dominant lokality a bude
tvořit pomyslnou bránu pro cestující přijíždějící do Plzně hromadnou
dopravou. Strategické umístění u jedné z hlavních plzeňských
automobilových dopravních tepen pak dovolí dostat se do Prahy nebo

Šumavská Gate 30100 Plzeň, Šumavská 2598/16

Office Rental Fee (m  / měsíc)

12 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

2.085 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
20 m
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Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

8000 m

Volné prostory : 2.085 m

Kanceláře k pronájmu : -
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Služby

na hranici s Německem za méně než 50 minut. Budova byla navržena
tak, aby maximálně podpořila genius loci lokality. Doplní tak historickou
budovu okresního soudu a zároveň bude reflektovat budoucí
připravovaný rozvoj lokality. 

Projekt se též nachází de facto jen několik kroků od historického centra
a pivovaru Plzeňského Prazdroje.
Kancelářské prostory o celkové výměře 8 000 m² s terasou na každém
patře nabídnou jedinečné zázemí. Prostory budou předávány ve
vysokém standardu provedení a je možné je variabilně přizpůsobit
potřebám nájemců. Samozřejmostí je možnost parkování v podzemních
garážích, výhodou je bezesporu také plánovaná 24 hodinová služba
recepce u vchodu do objektu. 
V centru bude k dispozici mimo jiné i úschovna kol včetně sprch a
nabíjecí stanice pro elektromobily. 

Skvělá adresa v kombinaci s exklusivními prostory mohou být tím
nejlepším místem pro Vaše podnikání. V případě zájmu je možné jednat
i o pronájmu dalších podlaží v objektu nebo pouze částí jednotlivých
podlaží s variabilní výměrou od cca 500 m². K prostorům je možné
pronajmout také skladové plochy přímo v budově. Termín zahájení
výstavby je plánován na jaro 2019. K nastěhování by měly být prostory
připraveny v Q1 2021.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

20 m

Dodací faktor: 7.4 %

Status obsazenosti: 74%

2

Finanční informace
Office Rental Fee: 12 €/m /měsíc + DPH

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 5 let

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

2

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - 2 600 € + DPH

Podzemní 200 parkovacích
míst

2 € + DPH

Bar Stojany na kola Business Club Komerční zóna
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Specifikace
Technické údaje

Parametry

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Kurýrní služby Šatna se sprchami Parkování pro návštěvníky Parkování v blízkosti
Restaurace Sprchy Úložný prostor v garáži Park v okolí
Dostupnost hromadnou
dopravou

BMS systém Zvukotěsný Kontrola přístupu Kamerový systém
Úložné prostory v podzemním
patře

Optické kabely Systém klimatizace Moderní systém telekomunikací
Poplašný systém Společenské místnosti Centrální topení připojené na

plynovou kotelnu
Automatický protipožární
systém

Odpadní systém Závěsný strop Kontrola přístupu podle zón
Protipožární systém HVAC sytém Centrální topení

Detektory kouře/žáru Zvýšená podlaha Atraktivní design společných
prostor

Audio poplašný systém
Mechanická ventilace

Vysoce kvalitní úpravy

Měřiče Samostatné elektrické měřiče

Výklopná okna Hliníková okna Otevíratelná okna

Zahradník Odklid sněhu Ostraha Bezbariérový přístup
Venkovní umývání oken Administrativa a management

nemovitosti
Údržba výtahu Recepce
Non-stop ostraha

Elektrický generátor Nouzový zdroj energie Záložní zdroj energie Zdroj nepřerušovaného napájení

Vysokorychlostní výtahy Výtah


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Šumavská Gate
	Necessary Cookies
	Analytics
	Popis
	Informace o prostorech

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Finanční informace
	Parkoviště
	Služby
	Specifikace
	Technické údaje
	Parametry
	Okna
	Služby v budově
	Dodávka energie


	Your choice regarding cookies on this site
	Zvedací plošina / Výtah



