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Popis
Původní dvoupatrová budova ze sedmdesátých let minulého století s
plochou s střechou, betonovým skeletem a velkoprostorovými
kancelářemi (označovaná "C2"), byla následně doplněna halou s
ocelovým skeletem a plochou střechou do výše podlahy druhého patra
budovy "C2". V této hale se dříve vyráběly telefonní ústředny PK202 a
později digitální ústředny Siemens EWSD.

K této hale byl koncem devadesátých let minulého století přistaven také
výškový sklad, na němž je v úrovni druhého patra velkoprostorová
kancelář (oznacovaná "C3") navazující na druhé patro budovy "C2".

Průmyslová Business Park Praha, Průmyslová 7

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

160 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Praha, Průmyslová 7

Volné prostory:

160 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie B

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

3883 m

Volné prostory : 160 m

Kanceláře k pronájmu : 160 m , 377 m

Open Per-Level Kancelářské prostory »

2

2

2 2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Počátkem tohoto století byla přistavena kancelářská třípatrová budova
(označovaná "C1") navazující na původní budovu "C2". Zde jsou ve třech
podlažích opět velkoprostorové kanceláře a v přízemí restaurační
zařízení s jídelnou. Budova má opět betonový skelet vyzdívaný
pěnosilikáty a zateplenou fasádu. Ze sluneční strany jsou kovová okna
kryta venkovními žaluziemi s elektrickým ovládáním. V letním období se
jídelna rozšiřuje do venkovního prostoru mezi zeleň a stromy.

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: 1. prosince 1969

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Siemens Enterprise Nokia,
Autocentrum ESA, Mediaservis,
ROTO stavební elementy, Tyco Fire
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Služby

Specifikace
Technické údaje

& Integrated Solution

Kavárna Bankomat

Odpadní systém Automatický protipožární
systém

Systém klimatizace Detektory kouře/žáru
Protipožární systém
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