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Popis
Komplex nabídne komerční plochy k pronájmu a samostatný bytový
dům pro náročnější klientelu. Vnitřní parter poskytne místo pro krytou
pasáž spojující ulici Spálenou a Charvátovu. Součástí návrhu je také
řešení náměstí, na jehož ploše vznikne odpočinková zóna se zelení,
lavičkami a zahradními restauracemi. Pro rezidenty a návštěvníky bude
k dispozici podzemní parkování s kapacitou 250 míst.

Popis lokace

Copa Centrum Národní 110 00 Praha, Spálená, Purkyňova

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

16.206 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

110 00 Praha, Spálená, Purkyňova

Volné prostory:

16.206 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

16400 m

Volné prostory : 16.206 m

Kanceláře k pronájmu : 3058 m , 3102 m , 2992 m , 833 m

Open Per-Level Kancelářské prostory »
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2
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Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Plánované centrum představuje soubor šesti budov u stanice metra
Národní třída v centru Prahy, v sousedství obchodního domu My. 
Výhodou komplexu je především poloha, centrální umístění, dobrá
dopravní dostupnost linkami MHD a vlastní parkovací plochy řadí COPA
Centrum Národní mezi top projekty v této lokallitě.

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 250 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2009

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

file:///kalkulator-najemneho/Copa-Centrum-Narodni


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Kavárna Kantýna
Bankomat Hotel Zdravotní centrum Trafika
Parkování v blízkosti Pošta Restaurace Maloobchodní galerie v okolí
Supermarket Park v okolí Dostupnost hromadnou

dopravou

Společenské místnosti Kontrola přístupu Atraktivní design společných
prostor

BMS systém
Systém klimatizace

HVAC sytém

Recepce

Záložní zdroj energie Hlavní zdroj napájení

Vysokorychlostní výtahy
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