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Popis
Projekt Trianon je ukázkou moderní administrativní budovy. Objekt se
skládá ze tří základních částí, jejichž půdorys je maximálně flexibilní.
Osmipodlažní podélný blok a čtyři na něj kolmá šestipodlažní křídla
tvoří hlavní budovu. Dominantou objektu je nárožní dvanáctipodlažní věž
ve tvaru válce.
Navržený koncept umožňuje flexibilní dispoziční uspořádání dle
požadavků uživatele.
Prostory lze dělit na jednotlivé kanceláře, jejichž velikost je násobkem
základního modulu 1,35 m. Hloubka objektu spolu se světlou výškou 3,0
m dovoluje též využití prostor pro otevřené dispozice, tzv. open plan.
Trianon nabízí nejmodernější technické vybavení.

Trianon 140 00 Praha, Budějovická 1518/13 A,B

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

18.500 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

140 00 Praha, Budějovická 1518/13 A,B

Volné prostory:

18.500 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

20524 m

Volné prostory : 18.500 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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Tradičně velký důraz byl kladen na ekonomický provoz objektu.

Popis lokace
Projekt Trianon se nachází na Budějovickém náměstí v Praze 4. Oblast
kolem Budějovického náměstí je považována za jednu z nejdynamičtěji
se rozvíjejících pražských lokalit a za budoucí administrativně komerční
centrum Prahy.
V posledních letech zde byla zrealizována řada nových komerčních i
rezidenčních projektů.
Velkou předností této části Prahy je její vynikající dostupnost autem a to
díky blízkosti dálnice D1 (Praha – Bratislava - Vídeň) a napojení na
městský okruh.

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 298 parkovacích
míst

-

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2011

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Česká spořitelna, TNS AISA
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Banka Bar Kavárna Bankomat
Restaurace

HVAC sytém Automatický protipožární
systém

Poplašný systém Detektory kouře/žáru

Recepce Ostraha

Výtah
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