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Popis
Budova 4D Center je komplexem tří komunikačně propojených budov A,
B a C a je velmi dobře viditelná a známá. Jejich unikátní fasáda s 900
odstíny barev je dílem francouzsko – izraelského umělce Yaacova
Agama, který je považován za zakladatele kinetického umění.
Moderní stavebně technické řešení budov 4D Centra poskytuje vysokou
flexibilitu a může uspokojit nájemce, kteří požadují až 2000 m2 na
jednom patře, ale i malé jednotky od 15 m2.

Popis lokace

4D Center Praha, Kodaňska 1441/46

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

2.853 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
20 m

2

2

Praha, Kodaňska 1441/46

Volné prostory:

2.853 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 20 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie B

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

19782 m

Volné prostory : 2.853 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

2
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Projekt se nachází v Praze 10 na křižovatce ulic Kodaňská a Kavkazská.
Téměř na dosah má nepřeberné množství tramvajových a
autobusových linek, zajišťujících snadné spojení na stanice metra
Náměstí Míru či Želivského. Velkou výhodou je dobrá dopravní
dostupnost s rychlým napojením na páteřní komunikace, především
městský okruh a dálnici D1.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

20 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 2003

Nájemci: Zdravotní pojišťovna Ministerstva

file:///kalkulator-najemneho/4D-Center


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

vnitra ČR, Gopas, Elanor, Nikon

Banka Bar Kantýna Bankomat
Komerční zóna Hotel Parkování v blízkosti Restaurace
Maloobchodní galerie v okolí Úložný prostor v garáži Park v okolí

Atraktivní design společných
prostor

Detektory kouře/žáru Poplašný systém HVAC sytém
Systém klimatizace

Připojená plně vybavená
kuchyňka

Recepce

Vysokorychlostní výtahy
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