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Popis
Připravili jsme pro Vás obchodně-administrativní objekt s vysokým
technickým a kvalitativním standardem, který reflektuje
na stávající požadavky nájemců. Budova je navržena maximálně
efektivně tak, aby bylo možné přizpůsobit pro každého nájemce prostory
přesně podle jeho požadavků, ať už ve formě otevřených kanceláří nebo
naopak v podobě samostatných oddělených kanceláří.

Veškeré prostory lze uspořádat dle potřeb nájemců a maximálně se
přizpůsobit jejich firemní kultuře a stylu práce.
Dostatek nadstandardně dimenzovaných parkovacích míst a zázemí
pro cyklisty je samozřejmostí, stejně tak jako archivní

VINICE, Vinohradská 167 10000 Praha, Vinohradská 167

Office Rental Fee (m  / měsíc)

325 €/m  + DPH

Poplatek za služby: 100 €/m /měsíc +
DPH
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Volné prostory :

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

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

21967 m

Volné prostory : 5.866 m

Kanceláře k pronájmu : 1101 m , 1905 m , 911 m , 1948 m
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a skladové prostory. Funkční využití budovy je převážně administrativní
s doplňkovými službami v parteru budovy –
supermarket, pizzerie a kavárna. Revitalizujeme veřejné prostranství a
parter v nejbližším okolí budovy včetně zeleně.
Nové příjemné exteriérové prostředí bude přidanou hodnotou pro lidi
pracující v objektu.

Popis lokace
Administrativní budova VINICE (Vinohradská 167, Praha 10) je dobře
dostupná městskou hromadnou dopravou i autem. Velkou předností je
podzemní garáž poskytující dostatek parkovacích míst pro nájemce i
pro návštěvníky. Tramvajová zastávka je přímo před objektem. Stanice
metra „Strašnická“ je vzdálená 7 minut chůzí. V objektu je supermarket,
restaurace s kavárnou a v těsném okolí je řada dalších restaurací, bank,
obchodů a park se vzrostlou zelení o rozloze 1,1 ha.

Green Office Data
Energetická náročnost 
Připravili jsme příjemné pracovní prostředí obklopené zelení, které se
zároveň nachází v blízkosti centra města. Při návrhu
stavby z hlediska technologického řešení se dbalo na dopad na životní
prostřední a spotřebované množství energie
potřebné pro provoz budovy.

"B- velmi úsporná"

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

200 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: 73%

2

Finanční informace
Office Rental Fee: 325 €/m /měsíc + DPH

Poplatek za služby: 100 €/m /měsíc + DPH

Minimální doba pronájmu: 5 let

Finanční garance: 3 měsíc

Kalkulátor nájemného »

2

2

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 477 parkovacích
míst

2 040 € + DPH

Doplňující informace
Rok výstavby: -

file:///kalkulator-najemneho/vinice-vinohradska-167


Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: televizní skupina Prima rádia Kiss,
Country, Rádio 1, Beat, Spin a Signál
redakce lifestylového časopisu
Playboy. Pizzerie Vinice Myčka
Collection Supermarket Penny a
další

Banka Stojany na kola Kavárna Myčka aut
Parkování pro návštěvníky Restaurace Maloobchodní galerie v okolí Úložný prostor v garáži
Supermarket Park v okolí Dostupnost hromadnou

dopravou

Atraktivní design společných
prostor

Kamerový systém Optické kabely Vysoce kvalitní úpravy
Detektory kouře/žáru Systém klimatizace Závěsný strop

Koberce Odpadní systém Serverová místnost Kontrola přístupu
Úložné prostory v podzemním
patře

Centrální topení Zvýšená podlaha Protipožární systém

Otevíratelná okna Hliníková okna Jednotné okenní žaluzie

Non-stop ostraha Recepce Údržba výtahu Administrativa a management
nemovitosti



Zvedací plošina / Výtah

Ostraha Venkovní umývání oken Odklid sněhu Zahradník
Bezbariérový přístup

Výtah
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