
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie B / Palác Austria

Popis
Pronájem nových bytů a ateliérů. Pronájem kancelářských prostor a
obchodů v rekonstruovaných a nově postavených prostorech.

V pětipodlažním objektu se nacházejí bytové a nebytové jednotky o
velikosti od 34 m² do 230 m². Jsou orientovány jižním nebo východním
směrem. V přízemních nebytových prostorách je místo pro řadu
obchodů. K dispozici jsou podzemní garáže.

Autorem projektu rekonstrukce a dostavby je Ateliér AR18 architektů
Jana Němce a Zdeňka Žilky.

Palác Austria 150 00 Praha, Štefánikova 25

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

200 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
50 m

2

2

150 00 Praha, Štefánikova 25

Volné prostory:

200 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 50 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie B

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

1047 m

Volné prostory : 200 m

Kanceláře k pronájmu : 300 m , 350 m

Open Per-Level Kancelářské prostory »

2

2

2 2
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Popis lokace
Hledáte-li bydlení či kancelář, kde budete v neustálém spojení s
centrem, je PALÁC AUSTRIA, nacházející se v atraktivní smíchovské
lokalitě Anděl, tím správným místem. Tato lokalita uvažovaná jako
druhé pražské centrum, je zřejmě nejrychleji a nejkomplexněji se
rozvíjející částí Prahy, kde stále vznikají nové možnosti kulturního,
sportovního i komerčního vyžití.

V blízkosti se nachází obchodní a zábavní centrum Nový Smíchov se
supermarketem TESCO s bohatou sítí obchodů a restaurací. Kulturní
vyžití nabízí Švandovo divadlo, vila Portheimka, Bertramka či multikina
Village Cinemas a Palace Cinemas.

Sportovní vyžití nabízí řada sportovních center. Další nezanedbatelnou
výhodou polohy PALÁCE AUSTRIA je bezprostřední blízkost škol (např.
ZŠ Drtinova, francouzské lyceum, Rakouské gymnázium, gymnázium Na
Zatlance, mnoho odborných škol atd.) a zdravotnické zařízení.

Tato lokalita může nabídnout i klidné prostředí se spoustou zeleně -
Kinského sady, Petřín, nedávno zrekonstruovaný park Sacré Coeur.

Hlavní předností tohoto místa je dopravní dostupnost - zastávka metra
B Anděl, v blízkosti se nacházejí zastávky tramvajových a autobusových
linek.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

50 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 - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2004

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Doosan Bobcat Engineering, ČSOB,

file:///kalkulator-najemneho/Palac-Austria


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

RS Development

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

dopravou

Poplašný systém Společenské místnosti Moderní systém telekomunikací Centrální topení

Recepce

Hlavní zdroj napájení Záložní zdroj energie
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