
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie A / Richtrův dům

Popis
Půdorysné řešení nabízející vysokou flexibilitu mezi otevřenými
prostory, nebo jednotlivými kancelářemi Dva osobní výtahy Klimatizace
Vedení pro strukturovanou kabelář Vstupní kartový systém, 24-hodinová
ostraha Vnitřní a vnější systém kamerové ochrany Samostatný vstup do
administrativní části budovy Otevíratelná okna s dvojitými sklyVybavené
luxusní toaletyrecepce, 24-hodinová ostraha, kamerový systém

Popis lokace

Richtrův dům 110 00 Praha, Malé náměstí 11

Office Rental Fee (m  / měsíc)

15  -  16 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

432 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
147 m

2

2

110 00 Praha, Malé náměstí 11

Office Rental Fee (m  / měsíc)

15  -  16 €/m  + DPH

2

2

Volné prostory:

432 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
147 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

2500 m

Volné prostory : 432 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2
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Služby

Richtrův dům se těší velice dobré dopravní dostupnosti. V jeho blízkosti
se nacházejí dvě stanice metra (Můstek a Staroměstská). Městský
okruh, který je napojen na všechny hlavní dálniční tahy, je vzdálen
pouhých pět minut jízdy autem. Zastávky tramvají a autobusů jsou
situovány ve vzdálenosti deseti minut chůze a pražské mezinárodní
letiště se nachází pouhých 30 minut jízdy od Richtrova domu.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

147 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: 15  -  16 €/m /měsíc + DPH

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

2

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -

Banka Bar Kavárna Kantýna
Komerční zóna Hotel Trafika Parkování v blízkosti
Restaurace Supermarket Dostupnost hromadnou

file:///kalkulator-najemneho/Richtruv-dum


Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

dopravou

Kontrola přístupu Kamerový systém Atraktivní design společných
prostor

Non-stop ostraha Ostraha

Vysokorychlostní výtahy
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