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Popis
Nově rekonstruovaný multifunkční atriový dům v samém centru Prahy (
se vstupem z ulice 28.října a z Jungmannova náměstí ) nabízí 4 patra
pro retail,3 patra kanceláří a 1 patro bytů. Jedná se o moderní,
nadstandartně vybavené prostory, které nabízejí velkou prostorovou
variabilitu.

Popis lokace
Ehlenův dům se nachází v UNESCO chráněné památkové zóně mezi

Ehlenův Dům Praha, Jungmannovo náměstí 767/12

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
183 m2

Praha, Jungmannovo náměstí 767/12

Volné prostory:

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 183 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

909 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : 375 m

Open Per-Level Kancelářské prostory »

2

2

file:///
file:///kancelarska-budova-kancelare-k-pronajmu/kancelare-kategorie-a
file:///
file:///media/cache/14/default_full/uploads/media/default/0001/24/fe050f97fa7cb8fa23b4b68910b488067de636eb.jpeg 


Služby

Ulicí 28.října a Jungmanovým náměstím. Dům byl přestaven 70. letech
19. století a byla na něm využita původní dispozice pilířů a klenebních
stropů. Jedná se o šestipatrový dům se dvěma podzemními patry a
centrální recepcí v přízemí budovy. První podzemní patro, přízemí a
druhé patro slouží jako obchodní jednotky. Ve třetím, čtvrtém a pátém
patře se nacházejí kancelářské prostory a v pátém a šestém, pak bytové
jednotky. Dům prošel kompletní rekonstrukcí a restaurací historických
prvků.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

183 m

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -
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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

file:///kalkulator-najemneho/Ehlenuv-Dum


Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Automatický protipožární
systém

Poplašný systém Kontrola přístupu Detektory kouře/žáru
HVAC sytém

Ostraha Recepce

Výtah
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