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Popis
Paramount building je šestipatrová kancelářská budova s dvěma
podpodlažními garážovými patry a centrální recepcí v přízemí budovy.
Budova je vybavena systémem elektronického zabezpečení a napojena
na pult centrální ochrany. Vstup do budovy je umožněn v režimu
24/7/365 pomocí magnetických karet. V budově jsou dva výtahy pro 12
osob. Kanceláře jsou vybaveny jednotkami pro sezónní chlazení/topení,
otevíratelnými okny, prostory bez oken jsou napojeny na rozvod výměny
vzduchu. Stropy jsou vybavenykazetovými podhledy. Toalety jsou
společné, dámské, pánské a bezbariérové, pro jedno patro. Každý
prostor má svou kuchyňku se SV, TUV a napojením na odpad.

Paramount Building Praha, Na Maninách 876 67

Office Rental Fee (m  / měsíc)

10.75 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

1.461 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
129 m

2

2
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10.75 €/m  + DPH

2

2

Volné prostory:

1.461 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
129 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

6029 m

Volné prostory : 1.461 m

Kanceláře k pronájmu : 202 m , 220 m , 568 m

2

2
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Popis lokace
Paramount Building se nachází v dynamicky se rozvíjející lokalitě Prahy
7 - Holešovice. Tato lokalita je dobře dopravně spojena s centrem města
a nabízí i bezproblémové napojení na dálnici D1. Vynikající dostupnost
městskou hromadnou dopravou - stanice metra Nádraží Holešovice a
dostatek tramvajových linek v docházkové vzdálenosti od budovy.

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

129 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: -

Rok rekonstrukce: 1. prosince 2006
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Nájemci: -

Banka Bar Bankomat Hotel
Parkování v blízkosti Restaurace Supermarket Dostupnost hromadnou

dopravou

Systém klimatizace Kontrola přístupu HVAC sytém

Otevíratelná okna

Recepce

Hlavní zdroj napájení Záložní zdroj energie

Vysokorychlostní výtahy
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