
Domovská Stránka /  Kanceláře kategorie B / Besnet Center

Popis
BesNet je částečně zrekonstruované multifunkční kancelářské budovy
kategorie B. Na ploše o rozloze 18 439 m² se nachází šest
kancelářských a skladovacích budov a téměř 280 parkovacích míst.

Kancelářské prostory se nachází ve dvou budovách kategorie B -Alfa a
Delta. Skladovací plochy a kancelářské prostory kategorie C jsou k
dispozici ve zbylých čtyřech budovách.

Celý projekt se nachází ve vnější kancelářské oblasti v Praze 4, asi 8 km
od centra, a nabízí tak budoucím nájemníkům strategicky výhodnou
polohu blízko západní i východní části města a také přímé spojení na

Besnet Center Praha, Novodvorská 994/138

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

Pronajato
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

Praha, Novodvorská 994/138

Volné prostory:

Pronajato

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie B

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

13533 m

Volné prostory : Pronajato

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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dálnici D1 na Brno a Vídeň. Další nespornou předností je plánovaná
výstavba stanice metra v těchto místech, která by měla začít v roce
2009.

Budovy byly postaveny v 50. letech minulého století a během posledních
třiceti let prošly rozsáhlými úpravami. Hlavní kancelářská budova byla
zrekonstruována v letech 1998 -1999. Modernizace vybavení proběhla
následně v období 2000-2006.

Popis lokace
Celý projekt se nachází v těsné blízkosti obchodního centra
Novodvorská Plaza a ve vnější kancelářské oblasti v Praze 4. Nabízí
budoucím nájemníkům strategicky výhodnou polohu blízko západní i
východní části města a také přímé spojení na dálnici D1 na Brno a
Vídeň. Další nespornou předností je plánovaná výstavba stanice metra v
těchto místech. V celém areálu je dostatečný počet parkovacích míst a
je perfektně viditelný

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 1949

Rok rekonstrukce: 1. prosince 1998

Nájemci: -
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Kavárna Bankomat Restaurace

Automatický protipožární
systém

Poplašný systém Detektory kouře/žáru HVAC sytém

Ostraha

Výtah
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