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Popis
Známá administrativní budova byla postavena v roce 1977 jako sídlo
PZO Motokov a v povědomí široké veřejnosti získala renomé
architektonicky ceněné a zdařilé stavby. Díky své výšce 104 metrů (po
CITY TOWER druhá nejvyšší budova v České republice) a své
mimořádné poloze poskytuje výjimečný pohled na dominanty města a
sama zaujímá významné místo v panoramatu Prahy. Subtilní střih
nového fasádního pláště 27-podlažní budovy pak předurčuje vzor
architektonické elegance pro další desetiletí. O tom, že budova splňuje
jak architektonické, tak estetické a funkční požadavky na nejvyšší
úrovni, svědčí i její umístění v soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty
2004 - kde získala ocenění v kategorii „Rekonstruované kancelářské

City Empiria 140 00 Praha, Na Strži 1702/65

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

-
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
10 m2

140 00 Praha, Na Strži 1702/65

Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 10 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

22670 m

Volné prostory : -

Kanceláře k pronájmu : -

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-

Dodací faktor: -
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prostory“.

Popis lokace
Budova Empiria patřila řadu let mezi ikonu moderní architektury v ČR a
nepřehlédnutelnou dominantu pražské čtvrti Pankrác. Je proto
přirozené, že se tato část Prahy začala postupně proměňovat ve
významné administrativní, obchodní i kulturní centrum. Proměna
Pankráce v současnosti ještě významněji akceleruje.

CITY Empiria se nachází bezprostředně nad stanicí metra Pankrác,
přibližně 10 minut od centra Prahy s přímým napojením na dálnici D1 a
městský okruh. Projekt tedy nabízí skvělou dopravní dostupnost
městskou hromadnou dopravou i vlastním vozem.

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 300 parkovacích
míst

-

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 1996

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Kavárna Bankomat Hotel
Restaurace Maloobchodní galerie v okolí Park v okolí

HVAC sytém Kontrola přístupu Detektory kouře/žáru Automatický protipožární
systém

Recepce Ostraha

Výtah
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