
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie A / Melantrich

Popis
Objekt postavený na začátku 20. století v pozdně secesním stavebním
slohu pro potřeby České strany národně sociální se pyšní bohatou
historií. Je pojmenován podle významného českého renesančního
nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina a zažil vydávání stranických
brožurek Československé strany socialistické, ale i projev Václava
Havla k demonstrantům Sametové revoluce v roce 1989.

Dvanáctipodlažní budova byla v letech 2003-2004 kompletně
zrekonstruována a kromě maloobchodních a kancelářských prostor
nabízí 60 rezidenčních bytů a 36 parkovacích míst. Největším
nájemcem budovy je v současné době nadnárodní maloobchodní

Melantrich 110 000 Praha, Václavské náměstí 793/36

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

110 000 Praha, Václavské náměstí 793/36

Volné prostory:

Pronajato

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

10166 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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řetězec Marks & Spencer.

Popis lokace
Multifunkční budova Melantrich se nachází v samém centru Prahy, na
Václavském náměstí.

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 - -

Doplňující informace
Rok výstavby: -

Rok rekonstrukce: 1. prosince 2003

Nájemci: Marks & Spencer
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Okna

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Bankomat Restaurace
Dostupnost hromadnou
dopravou

Automatický protipožární
systém

Detektory kouře/žáru Systém klimatizace HVAC sytém

Otevíratelná okna

Ostraha

Výtah


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Melantrich
	Necessary Cookies
	Informace o prostorech

	Analytics
	Popis

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Popis lokace
	Finanční informace
	Parkoviště
	Doplňující informace
	Služby
	Specifikace
	Technické údaje
	Okna
	Služby v budově


	Your choice regarding cookies on this site
	Zvedací plošina / Výtah



