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Popis
Kancelářské provozy jsou rozmístěny v obou objemech následovně:
západní budova má v přízemí centrální recepci areálu, samostatně
přístupné zdravotní středisko se všeobecným a zubním lékařem, v patře
dvojpodlažní jídelnu s bufetem na galerii, v pěti podlažích jsou ředitelské
pracovny se zasedacími místnostmi, východní budova má v přízemí
prostory pro poradenský servis PRE a odbavovací halu městské
obchodní služebny pro Prahu 10. Další provozy v obou objektech jsou
ryze administrativně-provozní včetně učeben školícího střediska a
centrálního výpočetního střediska s telefonní ústřednou.
Střecha na spojovém můstku ve 3. podlaží slouží stejně jako obě střešní
terasy v 8. podlaží jako ozeleněná pobytová terasa. Každý

Administrativní budova IPS 12000 Praha, IP Pavlova 3

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

166 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
30 m

2

2

12000 Praha, IP Pavlova 3

Volné prostory:

166 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 30 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie C

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

1850 m

Volné prostory : 166 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2
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administrativní blok má uprostřed dispozice komunikační halu s
hovornami osvětlenou shora střešním světlíkem. Z atriové haly jsou
přístupné výtahové a instalační jádro se sociálním zázemím a únikové
schodiště. Po celém obvodu půdorysu jsou řazeny volně členitelné
kanceláře.

Popis lokace
Areál obchodního centra se skládá ze dvou sedmipatrových
administrativních domů orientovaných do parku v ulici Na hroudě, z
podélného čtyřpodlažního bytového domu obráceného hlavní fasádou k
jihu na sportovní areál TJ Slávie a z bytové věže v jihozápadním cípu
areálu.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

30 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 213 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 1909

Rok rekonstrukce: 1. prosince 1993
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Nájemci: OPUS Immobilien, arch. kancelář
KOTAS, Metroprojekt, BBC Praha
(Ergoline)

Kavárna Konferenční centrum Maloobchodní galerie v okolí Supermarket
Dostupnost hromadnou
dopravou

Centrální topení Poplašný systém Kontrola přístupu

Otevíratelná okna

Údržba výtahu Ostraha

Výtah
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