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Popis
Nová fáze Kotelny se citlivě začlení do Radlického údolí a nabídne
téměř 12,000 m2 nových prostor. Projekt vznikl v dílně oceněných
architektů Chapman Taylor a poskytne nájemcům nejvyšší standardy
moderních kancelářských prostor. Jedinečný výhled na Prahu bude z
každého prostorného podlaží, která jsou navržena tak, aby se co nejvíce
přizpůsobila potřebám klientů. Jednotlivá patra budou mít svou vlastní
unikátní terasu. Za budovou se bude nacházet rozlehlá privátní zahrada
o velikosti 3000m2, která poskytne nájemcům klidné místo plné zeleně
s lavičkami vhodné pro relax, dále volejbalové hřiště, venkovní fitness a
mnoho dalšího. Všichni nájemci budou moci tuto zahradu využívat i jako
místo pro konání nejrůznějších eventů pro své zaměstnance nebo

Kotelna Park Fáze II 15000 Praha, Radlická

Office Rental Fee (m  / měsíc)

14  -  14.5 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

12.000 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
200 m

2

2

15000 Praha, Radlická

Office Rental Fee (m  / měsíc)

14  -  14.5 €/m  + DPH

2

2

Volné prostory:

12.000 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
200 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

12000 m

Volné prostory : 12.000 m

Kanceláře k pronájmu : 1920 m

2

2

2
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klienty. Parkoviště zabírající dvě podzemní podlaží, poskytnou
dostatečné množství parkovacích míst, jak pro nájemce, tak jejich
návštěvníky.

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

200 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: 14  -  14.5 €/m /měsíc + DPH

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 60 měsíc

Finanční garance: 3 měsíc

Kalkulátor nájemného »

2

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště 25 parkovacích
míst

2 800 € + DPH

Podzemní 141 parkovacích
míst

2 800 € + DPH

Doplňující informace

file:///kalkulator-najemneho/kotelna-park-faze-ii


Služby

Specifikace
Technické údaje

Parametry

Okna

Služby v budově

Rok výstavby: 1. března 2020

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

Stojany na kola Kavárna Kantýna Kurýrní služby
Prádelna Šatna se sprchami Parkování pro návštěvníky Sprchy
Úložný prostor v garáži Park v okolí Dostupnost hromadnou

dopravou

BMS systém Úložné prostory v podzemním
patře

Koberce Optické kabely
Vysoce kvalitní úpravy Zvýšená podlaha

Systém klimatizace Automatický protipožární
systém

Kamerový systém Protipožární systém
HVAC sytém Kontrola přístupu

Zvukotěsný Centrální topení Závěsný strop Atraktivní design společných
prostor

Detektory kouře/žáru

Samostatné elektrické měřiče

Jednotné okenní žaluzie Výklopná okna Otevíratelná okna

Údržba výtahu Administrativa a management Ostraha Venkovní umývání oken



Zvedací plošina / Výtah

nemovitosti Zahradník Odklid sněhu
Bezbariérový přístup Non-stop ostraha Recepce Připojená plně vybavená

kuchyňka

Vysokorychlostní výtahy
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