
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie A / BB Centrum - Budova D

Popis
Administrativní Budova D z ateliéru architekta Kordovského se nachází
na rohu ulic Jemnická a Želetavská. Budova nabízí celkem 4 000 m2
kancelářských ploch v 6 nadzemních podlažích, v podzemních garážích
je k dispozici 60 parkovacích stání. Prostory disponují veškerými sítěmi,
klimatizací (fancoily) a otevíratelnými okny. Objekt je mimořádně
technologicky vybavený a zajišťuje kvalitní a efektivní vnitřní
infrastrukturu. Kancelářské prostory umožňují variabilní uspořádání a v
6. patře je nájemcům k dispozici terasa se zelení. V roce 2018 Budova D
prošla kompletní rekonstrukcí společných prostor vč. střešní terasy,
parkingu a přilehlých venkovních ploch.

BB Centrum - Budova D 140 00 Praha, Jemnická 1138/1

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

307 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

140 00 Praha, Jemnická 1138/1

Volné prostory:

307 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

4050 m

Volné prostory : 307 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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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 62 parkovacích
míst

-

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 1999

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Tractebel, ARAMARK
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Parametry

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Banka Kavárna Bankomat Restaurace

Společenské místnosti Poplašný systém Koberce HVAC sytém
Detektory kouře/žáru Systém klimatizace Zvukotěsný Atraktivní design společných

prostor
Protipožární systém Zvýšená podlaha Kontrola přístupu Centrální topení
Optické kabely

Měřiče

Otevíratelná okna

Non-stop ostraha Údržba výtahu Ostraha Recepce

Hlavní zdroj napájení

Výtah
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