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Popis
Budova tvoří dominantu svého okolí - nejen díky umístění, ale také svou
historií (budova je centrálou bývalého státního podniku Hydroprojekt,
který je i v současnosti majoritním nájemcem).

Objekt je zrekonstruován v letech 2002-2003, v 8 podlažích nabízí
7 500 m2 reprezentativních kancelářských prostor. Jedná se o
kanceláře typu B, které jsou velice žádané. Před objektem a ve dvorním
traktu je celkem 23 parkovacích stání.

Táborská Office Centre Praha, Táborská 940/31

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

1.127 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
20 m

2

2

Praha, Táborská 940/31

Volné prostory:

1.127 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 20 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

6500 m

Volné prostory : 1.127 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2
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Popis lokace
Táborská Office Centre se nachází ve velice žádané lokalitě Prahy 4 s
výbornou dostupností prostřednictvím MHD a metra, jen několik minut
chůze od stanice Vyšehrad. Lokalita je tak snadno přístupná ze všech
částí Prahy, jelikož se nachází v dosahu hlavního uzlu pražského
dopravního systému.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

20 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 23 parkovacích
míst

-

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 1960

Rok rekonstrukce: 1. prosince 1995

file:///kalkulator-najemneho/Taborska-Office-Centre


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Nájemci: Hydroprojekt Essox Lloyd´s Register

Banka Bar Bankomat Restaurace
Supermarket

Detektory kouře/žáru HVAC sytém Systém klimatizace

Ostraha

Výtah
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