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Popis
The project offers two interconnected buildings of the size up to 6 000
sq m and can accommodate a single tenant with its own reception or be
divided for smaller occupiers with the typical floor of 500 sq m.

Popis lokace
BB Centrum je nové městské centrum na Praze 4. Tento ojedinělý
developerský projekt začal vznikat na sklonku minulého tisíciletí a dnes
patří k nejkomplexnějším projektům v naší zemi. Kromě prvotřídních

BB Centrum-Villas 14000 Praha, Želetavská 5-9

Office Rental Fee (m  / měsíc)

342 €/m  + DPH

Poplatek za služby: -

2

2

Volné prostory :

589 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
245 m

2

2
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Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

7815 m

Volné prostory : 589 m

Kanceláře k pronájmu : -
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2

2
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kanceláří nabízí také řadu obchodů a služeb, bydlení, vzdělávání,
zdravotnické služby, restaurace, sportovní vyžití a všudypřítomnou
zeleň. V těsné blízkosti je dálnice D1. Rychlý přístup k pražskému
okruhu zaručuje vynikající dostupnost do centra, ale i většiny velkých
měst. Stanice metra Budějovická (trasa C) je v docházkové vzdálenosti.

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

245 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: 1. prosince 2001

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -
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Specifikace
Technické údaje

Parametry

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

Systém klimatizace Detektory kouře/žáru Koberce Automatický protipožární
systém

Optické kabely Moderní systém telekomunikací Atraktivní design společných
prostor

Společenské místnosti
Centrální topení

HVAC sytém Kontrola přístupu Zvukotěsný Zvýšená podlaha

Měřiče

Otevíratelná okna

Údržba výtahu Ostraha Recepce Non-stop ostraha

Hlavní zdroj napájení

Výtah
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