
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie A / Prague Gate

Popis
Prague Gate má 11 nadzemních podlaží a nabízí téměř 13 000 m2
kancelářské plochy kategorie A. Průměrná plocha k pronájmu na patro
je cca 1190 m2. V přízemí se nachází velký showroom, restaurace a
dalších 513 m2 kancelářské plochy. K dispozici je 285 parkovacích stání
ve 2 patrech podzemní garáže a před budovou je dalších 15 vyhrazených
parkovacích míst a velké veřejné parkoviště.

Prague Gate je po šestiletém provozu plně prověřenou budovou se
skvěle fungujícím facility managementem. Před znovu-otevřením bude
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Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Plánovaná výstavba
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provedena zásadní rekonstrukce recepce, liftlobby, technického
vybavení a samozřejmě také samotných kancelářských prostor tak, aby
Prague Gate splňoval i ty nejvyšší nároky budoucího nájemce.

Popis lokace
Prague Gate se nachází v sousedství dálnice D1 na Praze 4 - Chodov.
Městský okruh je vzdálen do 5 minut jízdy. Stanice metra Chodov a
Roztyly jsou ve vzdálenosti do 15 minut chůze. Autobusové zastávky
jsou umístěny přímo před budovou.

Okolí budovy Prague Gate je plně občansky vybaveno. V blízkosti se
nachází oblíbené nákupní centrum Chodov.

v sousedství magistrály D1
5 minut na měststký okruh
10 minut pěšky od stanice metra Chodov
autobusové zastávky v blízkosti budovy
plná občanská vybavenost v okolí

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

513 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: 11  -  12.5 €/m /měsíc + DPH

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »
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Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště 15 parkovacích
míst

-

Podzemní 285 parkovacích
míst

-

Doplňující informace

file:///kalkulator-najemneho/Prague-Gate


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Rok výstavby: 1. prosince 2001

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Aquamarine SPA, Husqvarna, Your
System, KaVo CZ, AspectWorks,
Black and Decker, Columbia
Sportswear, Villeroy & Boch,
Cleverbee, Inservis MVC, ENERN,
Advertico, ySystem, EMCO, Mazda
Motors Czech Republic

Banka Bar Butiky Kavárna
Kantýna Bankomat Komerční zóna Hotel
Trafika Parkování v blízkosti Restaurace Maloobchodní galerie v okolí
Supermarket Dostupnost hromadnou

dopravou

Moderní systém telekomunikací Společenské místnosti Poplašný systém Systém klimatizace
HVAC sytém

Připojená plně vybavená
kuchyňka

Záložní zdroj energie Hlavní zdroj napájení



Zvedací plošina / Výtah

Vysokorychlostní výtahy
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