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Popis
Atrium Flora nabízí svým návštěvníkům na ploše 20 000 čtverečních
metrů čtyři patra služeb, 130 značkových obchodů módy a zábavy. Ve
čtvrtém patře se nachází restaurace a multikino Cinema City s 3D
kinosálem IMAX, v každém patře pak kavárna či malé občerstvení.
Rodičům je k dispozici dětský koutek, řidičům čtyřpatrové podzemní
garáže.

K Atrium Flora se návštěvník dostane buď vlastním autem, nebo
městskou hromadnou dopravou. Z metra trasy A, stanice Flóra, je vchod
do nákupní galerie přímo z vestibulu stanice.

Palác Flóra 130 00 Praha, Vinohradská 2828 151

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

17.000 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

130 00 Praha, Vinohradská 2828 151

Volné prostory:

17.000 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

17655 m

Volné prostory : 17.000 m

Kanceláře k pronájmu : 1900 m

Open Per-Level Kancelářské prostory »

2

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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V Atrium Flora se nacházejí také kancelářské prostory - 18 000 m2,
které jsou díky poloze obchodního centra, parkovacím možnostem a
spojení s centrem, jedněmi z nejlepších v Praze vůbec.

Nákupní galerii a kancelářské prostory provozuje Atrium Flóra a.s., člen
holdingové skupiny Atrium European Real Estate (Atrium). Skupina
Atrium operuje v 11 zemích v oblasti střední a východní Evropy,
jihovýchodní Evropy a v Rusku. V těchto zemích vlastní a provozuje více
než 160 retailových komerčních nemovitostí v celkové tržní hodnotě
přes 2 mld. EUR. Portfolio nemovitostí tvoří především velká nákupní
centra.

V České republice je portfolio společnosti tvořeno obchodním centrem
Atrium Flora v Praze, obchodním centrem Futurum Brno a dalšími 97
nemovitostmi, zejména retail parky, hypermarkety a supermarkety.
Celková pronajímatelná plocha projektů skupiny Atrium v ČR je víc než
368 000 m2.

Na Slovensku skupina Atrium vlastní a provozuje nákupní centrum
Dubeň Žilina, nákupní centrum Optima Košice a centrum Saratov v
Bratislavě. Celková pronajímatelná plocha projektů skupiny Atrium
představuje na Slovensku více než 64 000 m2.

Akcie mateřské společnosti skupiny Atrium jsou kótovány na burzách
ve Vídni a Amsterdamu a její akcie jsou veřejně obchodovatelné.

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 2004

Nájemci: -
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Butiky Bowling
Kavárna Kantýna Kino Kurýrní služby
Hotel Parkování pro návštěvníky Parkování v blízkosti Restaurace
Maloobchodní oblast Maloobchodní galerie v okolí Supermarket Cestovní kancelář
Parkování v ceně nájmu

Systém klimatizace Atraktivní design společných
prostor

Centrální topení HVAC sytém

Non-stop ostraha Ostraha Recepce

Záložní zdroj energie Hlavní zdroj napájení

Vysokorychlostní výtahy
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