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Popis
Multifunkční areál Hall Office Park nabízí velké možnosti prostorové
variability kancelářských ploch, možnost kombinace kanceláří a skladů
a dva filmové ateliéry. Parkovací plochy jsou na střeženém nádvoří
areálu. Areál umožňuje nájemcům nepřetržitý přístup včetně víkendů.

Popis lokace
Hall Office Park se nachází v dynamicky se měnících Holešovicích,
které se stávají jedním z největších obchodních center v Praze.

Hall Office Park Praha, U Pergamenky 1522/2

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
300 m2

Praha, U Pergamenky 1522/2

Volné prostory:

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 300 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

23755 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -

2
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Služby

Situovaný je na křižovatce hlavních tahů D1, D8 a D10. V Hall Office
Park je 20 000m2 kancelářských prostor a 5 000 m2 skladových ploch.
Průměrná plocha patra je od 300m2 do 3600m2. Výška stropů až do 7
m. Maximální zatížitelnost podlah je 1000 kg/m2. V budovách se
nacházejí osobní i nákladní výtahy. Možnost parkování u budovy. Celý
objekt je zabezpečen systémem 365/24.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

300 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 - -

Bar Kavárna Bankomat Restaurace

file:///kalkulator-najemneho/Hall-Office-Park


Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Detektory kouře/žáru Poplašný systém Automatický protipožární
systém

HVAC sytém

Non-stop ostraha Recepce

Výtah
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